SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-24-007/09-00 UDAPOIG.04.01.00-24-007/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi
priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

CZEŚĆ II
WARUNKI KONTRAKTOWE
UMOWA NR
O WYKONAWSTWO „POD KLUCZ” – ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE
INSTALACJI BADAWCZEJ DO PRODUKCJI DROŻDŻY PASZOWYCH YARROWIA
LIPOLYTICA Z BIOLOGICZNYCH POZOSTAŁOŚCI POPRODUKCYJNYCH Z
PRODUKCJI ESTRU METYLOWEGO O WYDAJNOŚCI DO 1.600 TON/ROK
zawarta w dniu ___ __________, 2010 r.
Pomiędzy:
1. SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach, kod 40-007 przy ul. Uniwersyteckiej 13, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice
- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000031886, o
kapitale zakładowym w wysokości 65 880 000 zł, w całości opłaconym, będącą podatnikiem
podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 548-007-69-67 oraz
posiadającą REGON 070629344
reprezentowaną przez
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu
zwaną dalej w niniejszej Umowie „Zamawiającym”,
a
2. [________], spółką należycie utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z .................................,
z siedzibą w [________] pod adresem [_______], [__________], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców ..................... prowadzonego przez ............................................. w
[_________],[_________] .........................., pod numerem ................. [________],
posiadającą ..............[_________] oraz posiadającą zarejestrowany i opłacony kapitał
zakładowy w wysokości [_________], reprezentowaną przez [Imię i nazwisko],
[Stanowisko], (zwaną dalej w niniejszej Umowie „Wykonawcą”)
PREAMBUŁA
A. Zamawiający dokonał wyboru Oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej i polegając
na doświadczeniu i reputacji Wykonawcy, a także na treści zobowiązań poczynionych przez
Wykonawcę w Ofercie, pragnie powierzyć mu wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

B. Wykonawca wyraził zgodę na wykonanie prac na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, treścią Oferty oraz zgodnie z ostatecznymi
potrzebami Zamawiającego określonymi w niniejszej Umowie.
Biorąc pod uwagę wzajemne zobowiązania i warunki zawarte w niniejszej Umowie,
Strony postanawiają co następuje:

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE
Poniższe określenia pisane dużą literą w niniejszej Umowie (włączając powyższą
preambułę) lub w innym dokumencie przygotowanym zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, mają znaczenie określone poniżej:
1.1.„Dokumenty Projektowe” oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany i specyfikacje,
dokumentację budowlano-projektową, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki
badań i testów technicznych, w szczególności tych, które opisano w Wymogach
Zamawiającego, określonych w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz
wszelką inną, szczegółową dokumentację określającą w szczególności rozmiar, kształt,
konfigurację i charakter Drożdżowni jak również jej główny opis, specyfikacje, układ
architektoniczny, strukturę, rozkład, systemy elektryczne, systemy mechaniczne oraz
systemy hydrauliczne.
1.2.„Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne
artykuły, które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach niniejszej Umowy w celu jej realizacji.
1.3.„Drożdżownia” oznacza obiekt wytwarzający drożdże paszowe zaprojektowany,
dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z założeniami
Zamawiającego, określonymi w PFU.
1.4.„Funkcjonalna Gotowość Drożdżowni” oznacza dzień, w którym nastąpi całkowite
spełnienie następujących wymogów:
a) Drożdżownia została należycie wybudowana i wykończona zgodnie z Wymogami
Zamawiającego, oraz
b) w ramach Robót przeprowadzono wszystkie Testy Funkcjonowania, oraz
c) Wykonawca uzyskał wszystkie zaświadczenia, koncesje, zezwolenia, zgody i
zatwierdzenia, złożył wnioski i spełnił pozostałe wymogi wszelkich władz i organów
administracyjnych (na szczeblu lokalnym i na innych szczeblach), jakie należy uzyskać
na potrzeby wybudowania i eksploatacji gotowej instalacji, oraz
d) Zamawiający dokonał odbioru Drożdżowni zgodnie z postanowieniami art. 22
poniżej.
1.5.„Gwarancje Wykonania” oznacza gwarancje wykonania dla Drożdżowni określone w
niniejszej Umowie w art. 26. oraz Szczegółowych Warunkach.
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1.6.„Harmonogram” oznacza planowany harmonogram wykonania Robót określony w
Załączniku E - Harmonogram, z zastrzeżeniem, że Harmonogram liczony jest od Dnia
Rozpoczęcia.
1.7.„Informacje Poufne” oznacza informacje dotyczące Robót oraz wszelkich związanych z
nimi procesów lub technologii, oraz informacje dotyczące charakteru działalności i spraw
Wykonawcy i Zamawiającego, jakie którakolwiek ze Stron otrzyma lub uzyska pośrednio lub
bezpośrednio od drugiej Strony lub przedstawiciela drugiej Strony, na piśmie lub w formie
ustnej, w tym informacje zawarte w Umowie, lub w wyniku obserwacji Placu Budowy, Robót
lub robót wykonywanych przez Pozostałych Wykonawców, z wyjątkiem informacji
należących do jednej lub kilku z poniższych kategorii:
a) informacji, które znajdowały się w posiadaniu Strony ujawniającej bez zobowiązania
do zachowania ich poufnego charakteru przed otrzymaniem lub uzyskaniem takich
informacji od drugiej Strony;
b) informacji, które są zgodnie z prawem publicznie znane w czasie otrzymania lub
uzyskania takich informacji przez Stronę ujawniającą od drugiej strony, w sposób inny
niż na podstawie Wymogów Zamawiającego lub w wyniku procedury wezwania do
składania ofert lub wykonywania Robót; lub
c) informacji, które, po otrzymaniu lub uzyskaniu informacji przez Stronę ujawniającą
od drugiej Strony, staną się publicznie znane w sposób inny niż w wyniku działania
Strony ujawniającej lub osoby trzeciej związanej zobowiązaniem do zachowania
poufnego charakteru takiej informacji;
1.8.„Kary Umowne” oznacza ewentualne kary umowne, uzgodnione przez Strony jako
płatne przez Wykonawcę w przypadku braku spełnienia Gwarancji Wykonania lub braku
osiągnięcia Zakończenia Robót w sposób zgodny z Harmonogramem, zgodnie z
Szczegółowymi Warunkami.
1.9.„Nieprawidłowość” oznacza tę część Robót, która nie została wykonana zgodnie z
Wymogami Zamawiającego, Umową lub Przepisami Prawa. Nieprawidłowości Limitujące to
takie, które uniemożliwiają prawidłową i bezpieczną eksploatację Drożdżowni, przede
wszystkim w zakresie ochrony ppoż., przepisów bhp, innych przepisów prawa (np. Dozoru
Technicznego, ochrony środowiska), zgodności z wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz poprawności funkcjonowania układów technologicznych. Pozostałe Nieprawidłowości
należy traktować jako Nielimitujące.
1.10.„Oferta” oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w Przetargu w dniu [___].
1.11.„Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu osiągnięcia Funkcjonalnej
Gotowości Drożdżowni wskazanym w Świadectwie Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni
i trwający przez okresy wskazane w Szczegółowych Warunkach.
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1.12.„Plac Budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Drożdżownia i
wykonywane będą Roboty.
1.13.„Plan Realizacji” oznacza program opracowany przez Wykonawcę w odniesieniu do
Robót zgodnie z art.4.2 poniżej, który będzie uaktualniany zgodnie z bieżącymi
wymaganiami Zamawiającego i który obejmować będzie, między innymi:
a) organizację, jaką utworzy Wykonawca na potrzeby prowadzenia Robót,
b) kolejność i metody (w tym kwestie bezpieczeństwa i higieny oraz kwestie
środowiskowe) wykonywania Robót;
c) szczegółowy program wskazujący w jaki sposób Wykonawca zamierza osiągnąć
Zakończenie Robót; oraz
d) imię i nazwisko Przedstawiciela Wykonawcy.
1.14.„Podwykonawcy”

oznacza

Podwykonawców,

konsultantów,

dostawców

lub

sprzedawców zaangażowanych przez Wykonawcę do wykonania danej części Robót lub do
Dostaw.
1.15.„Polecenie Zmiany” oznacza pisemne polecenie wydane przez Zamawiającego na
dokonanie Zmiany.
1.16.„Pozostali

Wykonawcy”

oznacza Wykonawców,

konsultantów

lub

inżynierów

zatrudnionych przez Zamawiającego w celu wykonania robót lub usług na Placu Budowy lub
z nim związanych, innych niż Wykonawca.
1.17.„Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną wydaną przez
właściwe władze samorządowe, upoważniającą Zamawiającego do przeprowadzenia Robót
Budowlanych w celu wybudowania Drożdżowni na zasadach i zgodnie z warunkami w niej
określonymi.
1.18.„Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję wydaną Zamawiającemu
przez właściwy organ administracji, zezwalającą na użytkowanie Drożdżowni.
1.19.„Propozycja Zmiany” oznacza pisemną propozycję złożoną przez Wykonawcę na
zmianę Wymogów Zamawiającego, terminu Zakończenia Robót, Wynagrodzenia lub
Harmonogramu, lub wszystkich tych dokumentów.
1.20.„Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę

wskazaną

w Planie

Realizacji

upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, lub zatwierdzoną osobę występującą w jej
zastępstwie.
1.21.„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę upoważnioną do reprezentowania
Zamawiającego w toku wykonywania Umowy, którą może stanowić w szczególności
wyznaczony w tym celu konsultant wynajęty przez Zamawiającego, lub osoba działająca w
zastępstwie takiej osoby.
1.22.„Przepisy Prawa” oznacza przepisy ustawowe oraz wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze, a także prawo miejscowe, które mają zastosowanie w odniesieniu do lub
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wpływają na Roboty, Zamawiającego lub Wykonawcę w odniesieniu do Robót, Placu
Budowy, Drożdżowni lub majątku Zamawiającego lub Wykonawcy, nieruchomego lub
ruchomego, włączając, między innymi, przepisy prawa budowlanego, ochrony środowiska,
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny.
1.23.„Przetarg” oznacza zorganizowane przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie
zamówienia na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i rozruch „instalacji badawczej do
produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości
poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.”
1.24.„Przypadek Siły Wyższej” ma znaczenie nadane mu w art. 33.2 poniżej.
1.25.„Punkty Przyłączenia” oznacza Punkt Przyłączenia Energii Elektrycznej oraz Punkt
Przyłączenia Energii Cieplnej.
1.26.„Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót
Budowlanych, działania i usługi w zakresie instalacji, szkoleń, rozruchu oraz testowania
niezbędne do uzyskania ukończonej i gotowej do eksploatacji Drożdżowni, włączając
wszelkie zadania powierzone Wykonawcy w celu spełnienia Wymogów Zamawiającego, jak
również przepisów budowlanych, eksploatacyjnych i środowiskowych.
1.27.„Roboty Budowlane” oznacza, w odniesieniu do Drożdżowni, całość zadań
budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzających, uruchamiających oraz
korygujących, obejmujących personel specjalistyczny i techniczny, pracowników fizycznych,
nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, narzędzia, urządzenia oraz
wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu
spełnienia Wymogów Zamawiającego.
1.30.„Spór” oznacza spór lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią,
włączając, między innymi, jej ważność, treść, interpretację, wykonanie, niewykonanie lub
wypowiedzenie.
1.31.„Standardy Inżynieryjne” oznacza wymogi i praktyki w zakresie prac inżynieryjnych,
budowlanych oraz bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w odniesieniu do prac
inżynieryjnych i budowlanych w Polsce.
1.32.„Strona” lub „Strony” oznacza Wykonawcę lub Zamawiającego, w zależności od
kontekstu.
1.33.„Środowisko” oznacza środowisko naturalne oraz ukształtowane przez człowieka oraz
wszelkie media, a mianowicie powietrze (w tym powietrze w budynkach i powietrze w innych
naziemnych i podziemnych budowlach naturalnych lub stworzonych przez człowieka), woda
(w tym woda gruntowa i powierzchniowa lub woda w rurach i kanałach ściekowych oraz
wody śródlądowe) i grunty wraz z ekosystemami zaopatrywanymi przez te media.
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1.34.„Substancje Niebezpieczne” oznacza substancje lub organizmy, które samodzielnie
lub w połączeniu z innymi mogą powodować uszczerbek lub szkody wśród ludzi, w
Środowisku.
1.35.„Szczegółowe Warunki” oznacza szczegółowe warunki mające zastosowanie w
odniesieniu do niniejszej Umowy i określone w Załączniku B (Szczegółowe Warunki).
1.36.„Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni” oznacza zawiadomienie,
którego wzór stanowi Załącznik D Część 3 (Wzory) do niniejszej Umowy, wydane
Wykonawcy

przez

Zamawiającego

zgodnie

z

postanowieniami

art.22

poniżej,

poświadczające osiągnięcie Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni oraz określające datę
dokonania odbioru Drożdżowni przez Zamawiającego.
1.37.„Testy Funkcjonowania” oznacza testy funkcjonowania określone w Wymogach
Zamawiającego na potrzeby uzyskania Gwarancji Wykonania dla Drożdżowni, oraz wszelkie
inne testy uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w celu porównania
rzeczywistego funkcjonowania Drożdżowni z Gwarancjami Wykonania.
1.38.„Umowa” oznacza:
a) niniejszą umowę o usługi techniczne, dostawy i roboty budowlane, wraz ze
wszystkimi Artykułami niniejszej Umowy i Załącznikami do niej;
b) Zatwierdzenia Zmiany i Polecenia Zmiany;
c) Plan Realizacji;
d) Wszelkie inne dokumenty, jakie powstaną i zostaną włączone do niniejszej Umowy
w myśl postanowień niniejszej Umowy.
1.39.„Uruchomienie/ Odbiór” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/
odbioru zgodnie z ich opisem zawartym w Wymogach Zamawiającego.
1.40.„Usługi

Projektowe

i

Inżynieryjne”

oznacza

całość

usług

inżynieryjnych

i

projektowych, a w szczególności te z nich, które opisano w Wymogach Zamawiającego, jakie
mają zostać wykonane przez Wykonawcę, niezbędne do wybudowania Drożdżowni (w tym
przygotowanie Dokumentów Projektowych) w sposób zgodny z niniejszą Umową,
Przepisami Prawa oraz Standardami Inżynieryjnymi, oraz zapewniający, że Drożdżownia
zostanie zaprojektowana i wybudowana w sposób umożliwiający należytą eksploatację i
utrzymanie zgodnie z niniejszą Umową, Przepisami Prawa oraz Standardami Inżynieryjnymi.
1.41.„Waluta Płatności” oznacza złotego polskiego [PLN].
1.42.„Wartości Gwarantowane” oznacza parametry techniczne gwarantowane przez
Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem B (Część Warunki Gwarancji punkt 2).
1.43.„Wstrzymane Roboty” oznacza Roboty, lub ich część, które Zamawiający wstrzymał w
myśl postanowień art. 36 poniżej.
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1.44.„Wymogi Zamawiającego” oznacza opis zakresu, standardów, projektu, kryteriów,
Gwarancji Wykonania, Zakończenia Etapów oraz Robót zawarty w Załączniku A (Wymogi
Zamawiającego), wraz z jego ewentualnymi Zmianami.
1.45.„Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci za pełne i
należyte wykonanie Robót zgodnie z Załącznikiem B (Część III – dane do faktury i
wymagane dokumenty) i Załącznikiem C (Wynagrodzenie – Terminy Płatności).
1.46.„Zabezpieczenie 1” – zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w art. 18 Umowy;
1.47.„Zabezpieczenie 2” - zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości, które będzie zabezpieczać należyte funkcjonowanie Drożdżowni w Okresie
Gwarancji, o którym mowa w art. 18 Umowy.
1.48.„Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca musi
wykonać w dacie wskazanej w Harmonogramie.
1.49.„Załącznik” lub, odpowiednio, „Załączniki”, oznacza jeden lub więcej załączników
dołączonych lub włączonych do niniejszej Umowy.
1.50.„Zatwierdzenie Zmiany” oznacza pisemne zlecenie podpisane zarówno przez
Wykonawcę jak i Zamawiającego, zezwalające na dokonanie Zmiany.
1.51.„Zawiadomienie o Ostatecznym Zakończeniu Robót“ oznacza zawiadomienie,
którego wzór zawarty jest w Załączniku D (Wzory) skierowane przez Zamawiającego do
Wykonawcy na podstawie art. 23.1 poniżej, poświadczające zakończenie i ostateczny odbiór
Robót w ramach Umowy.
1.52.„Zawiadomienie o Przewidywanej Zmianie” oznacza pisemne zawiadomienie
kierowane przez Zamawiającego, w którym zawiadamia on Wykonawcę o Zmianie
przewidywanej przez Zamawiającego.
1.53.„Zezwolenia”

oznacza

wszelkie

zezwolenia,

decyzje,

pozwolenia,

koncesje

i

upoważnienia, w tym w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na
Użytkowanie, konieczne w celu wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa.
1.54.„Zmiana” oznacza zmianę, uzupełnienie lub wykreślenie postanowienia w Wymogach
Zamawiającego, Zakończeniach Robót, Wynagrodzeniu lub Harmonogramie, lub we
wszystkich tych dokumentach. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadna ze Zmian
nie zmienia sposobu świadczenia Wykonawcy w stosunku do sposobu świadczenia
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przetargu oraz w Ofercie.
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ARTYKUŁ 2 - INTERPRETACJA I PRIORYTET DOKUMENTÓW
2.1.O ile kontekst nie wymaga inaczej, słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują również
liczbę mnogą i odwrotnie a słowa wskazujące na rodzaj obejmują rodzaj męski, żeński i
nijaki.
2.2.Nagłówki artykułów i ustępów niniejszej Umowy zastosowano jedynie w celu ułatwienia
posługiwania się niniejszą Umową i nie mają one żadnego wpływu na definiowanie,
ograniczanie, opis ani interpretację zakresu lub intencji niniejszej Umowy.
2.3.Odniesienie do „dnia” lub „dni” oznacza dzień kalendarzowy lub, odpowiednio, dni
kalendarzowe, z wyjątkiem przypadków gdy określono inaczej.
2.4.Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2.5.W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami stanowiącymi niniejszą Umowę,
kolejność ważności dokumentów, według ich priorytetu, od najwyższego, do najniższego,
jest następująca:
a) Niniejszy dokument obejmujący artykuły od art. 1 do art. 47, z wyłączeniem
Załączników;
b) Zatwierdzenia Zmiany i Polecenia Zmiany;
c) Załącznik A – Wymogi Zamawiającego w formie PFU
d) Załącznik B – Szczegółowe Warunki;
e) Załącznik C – Wynagrodzenie – Terminy Płatności;
f) Wszystkie pozostałe Załączniki.
2.6.Poniższe zasady stosuje się niezależnie od okoliczności:
a) W odniesieniu do dokumentów korygowanych przez którąkolwiek ze Stron i
zatwierdzonych przez Zamawiającego, znaczenie nadrzędne ma ostatnia z dokonanych
korekt;
b) Wymiary liczbowe podane na rysunkach mają charakter nadrzędny, nawet w przypadku,
gdy różnią się one od skalowanych wymiarów;
c) Rysunki w większej skali mają charakter nadrzędny wobec rysunków w mniejszej skali
sporządzonych z tą samą datą; oraz
d) Specyfikacje mają charakter nadrzędny wobec rysunków, niezależnie od ich daty.
ARTYKUŁ 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

3.1.Przedmiot umowy
3.2.Zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego Ofertą Wykonawcy nr [….. ] z dnia […...]r.,
złożoną w wyniku postępowania przetargowego „Zaprojektuj i zbuduj” Zamawiający powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Prace związane z: Budową w trybie „pod klucz”:
„Zaprojektowanie , dostawę , wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji
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drożdży

paszowych

Yarrowia

lipolytica

z

biologicznych

pozostałości

poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok”.
Wynagrodzenie podane w Artykule 14, jest kwotą ostateczną, nie podlegającą rewizji i nie
ulegającą aktualizacji z wyjątkiem przypadków i w warunkach podanych wyraźnie w Umowie.
3.3.Zakres Robót określają Wymogi Zamawiającego w formie Programu FunkcjonalnoUżytkowego.
3.4.Wykonawca niniejszym oświadcza, że akceptuje w całości oraz bez zastrzeżeń Wymogi
Zamawiającego i potwierdza, że są one zgodne ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w
Ofercie.

Wykonawca

Zamawiającego

przed

podpisaniem

niniejszej

i przedstawił Zamawiającemu

wszelkie

Umowy

sprawdził

dodatkowe

Wymogi

wskazówki lub

informacje, których przedstawienie Zamawiającemu uważał za konieczne w celu należytego
wykonania Robót.
3.5.Termin realizacji Umowy i wykonania Robót określa się zgodnie z Harmonogramem, przy
czym winien on spełniać następujące warunki:
–

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do dnia 31.10.2010 r.

–

Zakończenie Robót, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiarów gwarancyjnych i
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do dnia 31.12.2010 r.

3.6. Strony zgodnie ustalają, że umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego po
wykonaniu projektu budowlanego, bez sankcji zapłaty kar umownych i odszkodowania w
terminie do dnia 31.12.2010 roku. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie
jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania projektu budowlanego Drożdżowni.

ARTYKUŁ 4 - WYMOGI OGÓLNE W ZAKRESIE ROBÓT
4.1.Roboty obejmują, w szczególności:
a) przygotowanie Dokumentów Projektowych i wniosków o uzyskanie wszystkich
niezbędnych Zezwoleń;
b) dostarczenie przez Wykonawcę na własny koszt wszystkich materiałów, narzędzi i
urządzeń, niezależnie, czy będą one stanowić stałą lub czasową część Drożdżowni
oraz wszelkich innych towarów i usług, w tym praw własności intelektualnej
wymaganych w związku z Usługami Projektowymi i Inżynieryjnymi;
c) dostawę, transport, odbiór, rozładunek i przechowywanie wszystkich Dostaw,
urządzeń Wykonawcy oraz innych urządzeń lub narzędzi koniecznych do wykonania
Robót;
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d) zintegrowanie, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, odpowiednich układów
technologicznych Drożdżowni z istniejącym układem technologicznym wskazanym jako
źródło przez Zamawiającego;
e) budowę, zarządzanie, wykonanie, wykończenie, rozruch i przekazanie do
eksploatacji Drożdżowni, jak również szkolenie personelu Zamawiającego, który
odpowiedzialny będzie za jej eksploatację i utrzymanie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy;
f) wszelkie prace, które nie zostały szczegółowo określone w niniejszej Umowie, a są
niezbędne do zapewnienia stabilności, kompletności i należytej, bezpiecznej, wydajnej
i niezawodnej eksploatacji Drożdżowni, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej
Umowie oraz Przepisach Prawa;
g)

wszelkie

prace

i

czynności

Wykonawcy

wymagane

w

celu

usunięcia

Nieprawidłowości.
4.2.W terminie lub terminach określonych w Wymogach Zamawiającego, Wykonawca
przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowy Plan Realizacji
wykonania całości lub jakiejkolwiek części Robót wymaganych zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
4.3.Wykonawca będzie kontrolował potęp Robót w celu zapewnienia ich zgodności z Planem
Realizacji i Harmonogramem.
4.4.W okresie wykonywania Robót, Wykonawca będzie przestrzegał, i zapewni, że
wykonane Roboty są zgodne z:
a) Przepisami Prawa, w tym w szczególności, przepisami prawa pracy, odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego, standardami technicznymi, przepisami budowlanymi,
inżynieryjnymi i ochrony środowiska;
b) Zezwoleniami,
c) Standardami Inżynieryjnymi,
d) szczegółowymi wymogami określonymi w niniejszej Umowie,
e) Dokumentami Projektowymi;
f) uznaną powszechnie dobrą praktyką.
4.5.Wykonawca przyjmie Plac Budowy oraz zobowiązuje się do wykonania Robót i
poświadcza, że dokonał analizy i uzyskał zadowalającą go wiedzę na temat:
a) charakteru Robót;
b) lokalizacji oraz wszelkich warunków dotyczących Placu Budowy, włączając, między
innymi, dostępność, ogólny charakter, warunki powierzchniowe, media, drogi,
sezonowe wahania warunków pogodowych oraz wszelkie inne warunki fizyczne,
topograficzne i geograficzne, w tym warunki glebowe i gruntowe;

10

c) wszelkich ryzyk środowiskowych, warunków, Przepisów Prawa oraz ograniczeń
mających zastosowanie w odniesieniu do Wykonawcy lub Robót, jakie mogą wpływać
na Roboty; oraz
d) rozmiaru Robót.
4.6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót i oświadcza, że dokonał analizy i
akceptuje:
a) ogólny charakter, jakość i dostępność urządzeń i materiałów wymaganych do
realizacji i zakończenia Robót.
b) wszystkie warunki wpływające na siłę roboczą, włączając, między innymi,
dostępność, wydajność i praktyki administracyjne, w tym te z nich, które dotyczą
bezpieczeństwa, obowiązujące lub mające zastosowanie w odniesieniu do Robót.
4.7.W odniesieniu do informacji dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca
niniejszym oświadcza, że:
a) uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje o Placu Budowy i Drożdżowni,
jaka ma zostać wybudowana na Placu Budowy;
b) przeprowadził badanie wszystkich planów, informacji i obliczeń, jeżeli były one
dostarczone przez Zamawiającego i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich interpretację,
wykorzystanie przy wykonywaniu i włączenie do Robót;
c) zapoznał się z treścią i sprawdził wszystkie Załączniki, które przyjmuje bez żadnych
zastrzeżeń.
4.8.Fakt dokonania przez Zamawiającego przeglądu lub zatwierdzenia Usług Projektowych i
Inżynieryjnych, przyjęcie jakiejkolwiek części Dostaw lub Robót Budowlanych, lub w ujęciu
bardziej ogólnym, odbiór Robót przez Zamawiającego lub dokonanie płatności na rzecz
Wykonawcy, lub którakolwiek z tych czynności, nie zwalniają Wykonawcy z jego obowiązków
przewidzianych w niniejszej Umowie, w ramach rękojmi lub gwarancji wyraźnie
przewidzianych w niniejszej Umowie lub dorozumianych, ani obowiązków wynikających z
innych źródeł.
4.9.Wykonawca odpowiedzialny jest za kierowanie Robotami w sposób określony w
Wymaganiach Zamawiającego, włączając, między innymi:
a) monitorowanie kosztów, planowanie i raportowanie Zamawiającemu;
b) planowanie Robót, monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu w sprawie
postępów w wykonywaniu Robót;
c) koordynowanie, planowanie i nadzorowanie Podwykonawców;
d) koordynowanie i zarządzanie transportem i związanymi z nim usługami w
odniesieniu do Robót;
e) zarządzanie Robotami w celu zapewnienia ich wykonywania w sposób efektywny i
skoordynowany; oraz
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f) przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych, pisemnych
raportów opisujących szczegółowo stan Robót oraz wszystkie kwestie dotyczące
Robót, uczestnictwo w spotkaniach odbywających się z udziałem i na wniosek
Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego.
4.10.W toku wykonywania Robót, Wykonawca będzie zwracał należytą uwagę na interesy i
składniki majątkowe osób trzecich, prowadząc i wykonując Roboty w sposób zapewniający
minimalny stopień uciążliwości i szkód dla osób trzecich.
4.11.Zamawiający oraz Wykonawca przyjmują do wiadomości i postanawiają, że Roboty
obejmować będą przyłączenie odpowiednich układów technologicznych Zamawiającego , co
wymagać będzie współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Przyłączenie wyżej
wymienionych układów do Drożdżowni dokonane zostanie w Punktach Przyłączenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie, inżynierię, dostarczenie, instalację i
przyłączenie odpowiednich układów technologicznych Zamawiającego zgodnie z Przepisami
Prawa, Wymogami Zamawiającego oraz Dokumentami Projektowymi. Strony będą
współpracować ze sobą nawzajem w sposób terminowy w celu zapewnienia skoordynowania
interfejsów przyłączeniowych pomiędzy Punktami Przyłączenia a Drożdżownią.

ARTYKUŁ 5 - USŁUGI PROJEKTOWE I INŻYNIERYJNE
5.1.Wykonawca będzie realizował oraz będzie odpowiedzialny za wykonanie Usług
Projektowych i Inżynieryjnych w sposób spełniający Wymogi Zamawiającego i zgodny z
Przepisami Prawa. Żadna z informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego
lub w inny sposób nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w odniesieniu do wykonania
Usług Projektowych i Inżynieryjnych.
5.2.W ramach Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Wykonawca przygotuje Dokumenty
Projektowe, które zostaną przedstawione Przedstawicielowi Zamawiającego do weryfikacji..
W tym celu, z chwilą zakończenia Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu pisemne zawiadomienie, w którym oświadczy, że Dokumenty
Projektowe są gotowe do weryfikacji przewidzianej w niniejszym art. 5 oraz do
wykorzystania. W zawiadomieniu oświadczy również, że Dokumenty Projektowe spełniają
Wymogi Zamawiającego, lub w przypadku, gdy ich nie spełniają, określi zakres
ewentualnych rozbieżności.
5.3.Weryfikacja Dokumentów Projektowych będzie wykonana terminowo, zgodnie z
Harmonogramem. W zakresie wymaganym przez Przedstawiciela Zamawiającego i na jego
wezwanie, w takiej weryfikacji będzie uczestniczyć Wykonawca.
5.4.Po dokonaniu weryfikacji, Zamawiający może skierować do Wykonawcy zawiadomienie,
że

Dokumenty

Projektowe

nie

spełniają

(we

wskazanym

zakresie)

Wymogów
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Zamawiającego, w którym to przypadku Dokumenty Projektowe zostaną zmienione,
ponownie przedłożone i poddane weryfikacji w myśl niniejszego artykułu na koszt
Wykonawcy. Ponadto, w przypadku, gdy w toku postępowania administracyjnego mającego
na celu uzyskanie Pozwolenia na Budowę, właściwe organy zażądają dokonania zmian,
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji i dokonania zmian takich Dokumentów
Projektowych w celu spełnienia wymogów tych organów.
5.5.Wszystkie dokumenty i rysunki, w tym te spośród nich, które stanowią Dokumenty
Projektowe, jak również Plan Realizacji, będą:
a) sporządzane w języku polskim;
b) dostarczane Zamawiającemu zarówno w formie wydruków jak i w formie
elektronicznej; oraz
c) zawierają wymiary liczbowe, długości lub wielkości podane w oparciu o standardowy
system metryczny wprowadzony przez Międzynarodowy Układ Jednostek (SI).
5.6.Bez uszczerbku dla postanowień art. 7 poniżej, w odniesieniu do każdej z części Robót
Budowlanych, z wyjątkiem zakresu, w jakim Zamawiający uzgodni inaczej na piśmie:
a) realizacja danej części Robót Budowlanych nie rozpocznie się przed weryfikacją lub
zatwierdzeniem Dokumentów Projektowych przez Zamawiającego;
b) realizacja danej części Robót Budowlanych będzie zgodna z takimi Dokumentami
Projektowymi jakie przedłożono do weryfikacji lub zatwierdzenia przez Zamawiającego;
oraz
c) jeśli Wykonawca zamierza dokonać modyfikacji projektu lub dokumentu, który został
uprzednio

przedłożony

do

weryfikacji,

Wykonawca

niezwłocznie

powiadomi

Zamawiającego o tym fakcie. Następnie, Wykonawca przedłoży zmienione dokumenty
Zamawiającemu zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym art. 5 oraz
Wymaganiami Zamawiającego.
5.7.Dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji Dokumentów Projektowych nie zwalnia
Wykonawcy z żadnych obowiązków ani odpowiedzialności przewidzianej niniejszą Umową.
5.8.Wykonawca

zapewnieni

zgodność

dokumentacji

technicznej

Wykonawcy

z

dokumentacją techniczną i innymi dokumentami przygotowanymi i dostarczonymi przez
Zamawiającego.
5.9.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego oraz koordynacji celem
zapewnienia zgodności realizowanych Robót z Dokumentami Projektowymi i Wymogami
Zamawiającego.
5.10.Zapewnienie dotrzymania technicznych i prawnych przepisów i norm, włączając w to
pozwolenia i dokumentację projektową w całym okresie realizacji Kontraktu i zapewnienie
wyjaśnień niezbędnych dla ciągłego i terminowego postępu w realizacji. W przypadku zmian
i odchyleń, Wykonawca przedłoży do akceptacji te zmiany do Zamawiającego.

13

5.11.Przed rozpoczęciem Testów Funkcjonowania, Wykonawca, jako część Usług
Projektowych i Inżynieryjnych, przygotuje i przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego
instrukcje eksploatacji i konserwacji, zgodnie z Wymogami Zamawiającego, z zastrzeżeniem,
że instrukcje takie zostaną dostarczone Zamawiającemu na jeden miesiąc przed
rozpoczęciem szkolenia. Roboty nie zostaną uznane za zakończone na potrzeby
Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni aż do chwili przedłożenia

Przedstawicielowi

Zamawiającego takich instrukcji eksploatacji i konserwacji.
ARTYKUŁ 6 - ZEZWOLENIA
6.1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji w języku
polskim, w tym Dokumentów Projektowych i odpowiednich projektów wniosków, jak również
innych dokumentów wymaganych zgodnie z Przepisami Prawa w celu uzyskania takich
Zezwoleń, oraz uzyskanie tychże Zezwoleń w imieniu Zamawiającego.
6.2.Na etapie projektowania i uzyskiwania wymaganych prawem Zezwoleń Wykonawca jest
zobowiązany występować w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami
administracji w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo.
ARTYKUŁ 7 - ORGANIZACJA ROBÓT
7.1.Wykonawca wykona stosowną dokumentację i uzyska pozwolenie na budowę niezbędne
dla rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy.
7.2.Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Plac Budowy w terminie określonym w
Harmonogramie.
7.3.Wykonawca zobowiązuje się do zbadania Placu Budowy i zapoznania się z wszystkimi
jego danymi i dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego. Jeżeli dane i
dokumentacja dostarczone przez Zamawiającego okażą się niewystarczające dla potrzeb
realizacji Umowy, ich uzupełnienie będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach niniejszej
Umowy, a ich koszt Wykonawca wliczył w jej wartość. Przed przystąpieniem do budowy
Drożdżowni Wykonawca sprawdzi stan Placu Budowy i sprawdzi również stan istniejących
konstrukcji nadziemnych i podziemnych, urządzeń, budynków i instalacji w zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy.
7.4.Wykonawca ustali zasady postępowania na Placu Budowy i będzie ich przestrzegał.
7.5.Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za swój personel na Placu Budowy.
7.6.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z
Zamawiającym wszelkich zmian w organizacji Placu Budowy.
7.7.Wykonawca zapewni własny personel do zarządzania Placem Budowy, niezbędny dla
terminowego i jakościowego wykonania Umowy.
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7.8.Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie posiadane pisemne informacje i
posiadaną dokumentację dotyczącą stanu istniejącego zakładu Zamawiającego.
7.9.Zamawiający upoważni Wykonawcę do podpisywania i składania wniosków do urzędów
administracji państwowej lub innych instytucji, związanych z uzyskaniem wymaganych
uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i dopuszczeń. W związku z tym Wykonawca jest
odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie stosownych i poprawnych dokumentów
takich jak: wnioski do urzędów, dokumentacja techniczna, obliczenia, raporty, świadectwa
itp. Wykonawca jest także zobowiązany do brania udziału w spotkaniach z odpowiednimi
urzędami administracji państwowej lub innymi instytucjami oraz do dostarczania wyjaśnień i
uzupełnień w formie ustnej i pisemnej, jeśli takie będą wymagane.
7.10.Zamawiający

zapewni

na

własny

koszt

personel

do

prowadzenia

nadzoru

inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego upoważnionego do odbioru robót.

ARTYKUŁ 8 – DOSTAWY

8.1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dostaw w sposób określony w Wymogach
Zamawiającego.
8.2.Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży wymagane próbki materiałów,
standardowe próbki materiałowe producentów (wraz z odnośnymi informacjami) oraz
wszelkie dodatkowe próbki,

jakie

mogą

być

wymagane

do

zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Zamawiającego, wraz z odpowiednimi informacjami. Wszystkie próbki
zostaną oznaczone danymi wskazującymi ich pochodzenie i przeznaczenie w ramach Robót.
W przypadku każdej części Robót, budowa nie rozpocznie się przed uzyskaniem
zatwierdzenia odpowiednich próbek.
ARTYKUŁ 9 - ROBOTY BUDOWLANE

9.1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót Budowlanych niezbędnych w celu
wybudowania, wzniesienia i instalacji Drożdżowni w sposób zgodny z Pozwoleniem na
Budowę

i

Dokumentami

Projektowymi,

spełniając

Wymogi

Zamawiającego

oraz

przestrzegając właściwych Przepisów Prawa.
9.2.Z wyjątkiem materiałów, usług i urządzeń, jakie mają zostać ewentualnie dostarczone
przez Zamawiającego i określone w Wymogach Zamawiającego, Wykonawca dostarczy lub
zapewni dostarczenie wszystkich usług, urządzeń i materiałów wymaganych do należytej
realizacji i zakończenia Robót Budowlanych.
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9.3.Wykonawca

przyjmuje

pełną

odpowiedzialność

za

rzetelność,

stabilność

i

bezpieczeństwo kontrolowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz wszystkich
metod budowlanych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi szczegóły
rozwiązań i metod, jakie Wykonawca proponuje zastosować w toku realizacji Robót
Budowlanych. Bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego zgody,
Wykonawca nie dokona żadnej istotnej modyfikacji takich rozwiązań czy metod.
9.4.Wykonując Roboty Budowlane, Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania
do Placu Budowy oraz wszelkich dodatkowych terenów, jakie mogą zostać zapewnione
przez Wykonawcę i uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego jako tereny robót.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności mające na celu utrzymanie
personelu i urządzeń Wykonawcy w granicach Placu Budowy oraz takich dodatkowych
terenach, jak również powstrzymania ich przed wkroczeniem na sąsiednie grunty.
9.5.Wykonawca, w ramach swoich obowiązków związanych z wykonywaniem Robót
Budowlanych:
a) przygotuje i zaktualizuje kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej z realizacji
Robót Budowlanych, określającej dokładne, powykonawcze lokalizacje, rozmiary i szczegóły
Robót Budowlanych w formie, w jakiej zostały wykonane, z odniesieniami do właściwych
specyfikacji i kart z danymi; dokumentacja ta będzie przechowywana na Placu Budowy i
będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby niniejszej Umowy. Dokumentacja ta zostanie
dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem Testów Funkcjonowania;
b) przygotuje i dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego rysunki powykonawcze Robót
Budowlanych, określające wygląd wszystkich Robót Budowlanych po ich wykonaniu (rysunki
wykonywane będą w miarę postępów Robót Budowlanych i przedstawiane Przedstawicielowi
Zamawiającego do wglądu); Wykonawca uzyska zgodę Przedstawiciela Zamawiającego na
ich rozmiar, system umieszczania odniesień oraz inne związane z nimi szczegóły; oraz
c)

przed

wydaniem

Świadectwa

Funkcjonalnej

Gotowości

Drożdżowni,

dostarczy

Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację zgodnie z wymaganiami podanymi w
Wymogach Zamawiającego; Roboty nie zostaną uznane za zakończone na potrzeby
wydania Zawiadomienia o Ostatecznym Zakończeniu Robót, o którym mowa w art. 23
poniżej, aż do chwili dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich tych
dokumentów.
9.6.Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub antyki oraz budowle i
wszelkie inne pozostałości lub rzeczy o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
znalezione na Placu Budowy podczas wykonywania Robót Budowlanych przez Wykonawcę
lub jego Podwykonawców przekazywane będą Zamawiającemu. Wykonawca podejmie
wszelkie racjonalne środki ostrożności, aby zapobiec usunięciu lub zniszczeniu takich
znalezisk przez personel Wykonawcy lub inne osoby (w tym personel Podwykonawcy).
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9.7.Wykonawca, z chwilą odkrycia jakichkolwiek znalezisk, niezwłocznie powiadomi o tym
Zamawiającego, który wyda polecenia dotyczące sposobu dalszego postępowania z nimi.
Jeśli Wykonawca zostanie narażony na opóźnienie lub poniesie koszty z powodu
postępowania w sposób zgodny z takimi poleceniami, Wykonawca może powołać się na
takie opóźnienie lub koszty poprzez wystosowanie Propozycji Zmiany w terminie siedmiu (7)
dni od daty otrzymania instrukcji Zamawiającego. Jeśli zostanie ona przyjęta przez
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art.15.4 niniejszej Umowy, Zamawiający
wyda odpowiadające mu Zatwierdzenie Zmiany zgodnie z postanowieniami art.15.5
niniejszej Umowy.
9.8.W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia co do treści lub warunków
określonych w Propozycji Zmiany wydanej przez Wykonawcę w myśl art.9.7 powyżej,
wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo wydania Polecenia Zmiany, w którym to
przypadku stosuje się postanowienia art.15.6 oraz art.15.7 niniejszej Umowy. W takim
przypadku,

Wykonawca,

przed

przystąpieniem

do

dalszych

Robót,

dostarczy

Zamawiającemu zawiadomienie przedstawiające jego stanowisko, z takim zastrzeżeniem, że
niezależnie od okoliczności, Wykonawca przystąpi do dalszych Robót. W takim przypadku,
Wykonawca prowadzić będzie dzienny rejestr` poświęconego czasu oraz materiałów i
urządzeń wykorzystanych w związku ze spornymi Robotami, przedkładając codziennie takie
rejestry Przedstawicielowi Zamawiającego.
9.9.Jeśli Wykonawca nie wyda Propozycji Zmiany w terminie określonym w art.9.7 powyżej,
wówczas Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu opóźnienia lub kosztów
wynikających z zastosowania się do poleceń Zamawiającego, o których mowa w art.9.7.
9.10.Wykonawca nie będzie naruszał w sposób nieuzasadniony lub nieuprawniony:
a) zasad współżycia społecznego; oraz
b) dostępu do, korzystania z oraz zajmowania wszelkich dróg i chodników, niezależnie
od faktu, czy są to obiekty publiczne czy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego lub
innych osób.
9.11.Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności, jaką Zamawiający może
ponieść z tytułu wszelkich szkód, strat i wydatków (w tym kosztów i wydatków związanych z
obsługą prawną) wynikających z nieuzasadnionego lub nieuprawnionego naruszania, o
którym mowa w art. 9.10.
9.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty z tytułu specjalnych lub tymczasowych
służebności drogowych, jakie mogą być konieczne, włączając te służebności drogowe, które
umożliwiają dostęp do Placu Budowy. Wykonawca pozyska również, na własne ryzyko i na
własny koszt, dodatkowe obiekty położone poza Placem Budowy, jakie mogą być wymagane
na potrzeby Robót.
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9.13.Uznaje się, iż przydatność i dostępność dróg dojazdowych do Placu Budowy jest
zadowalająca dla Wykonawcy. Wykonawca dołoży racjonalnych starań, aby zapobiec
zniszczeniu jakiejkolwiek drogi lub mostu przez ruch drogowy Wykonawcy lub personel
Wykonawcy. Starania te obejmować będą należyte wykorzystanie odpowiednich pojazdów i
tras.
9.14.Niezależnie od powyższego:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg dojazdowych w celu
korzystania z nich przez Wykonawcę.
b) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne znaki lub informacje wzdłuż dróg
dojazdowych i uzyska od właściwych władz zezwolenia, jakie mogą być wymagane na
potrzeby wykorzystywania przez Wykonawcę tras, znaków i informacji;
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń powstałych w wyniku
korzystania lub innego wykorzystywania jakiejkolwiek drogi dojazdowej;
d) Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności poszczególnych dróg
dojazdowych; oraz
e) Wykonawca pokrywa koszty wynikające z braku przydatności lub braku dostępności
dróg dojazdowych na potrzeby ich wykorzystania przez Wykonawcę.
9.15.O ile Wymogi Zamawiającego nie przewidują inaczej:
a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej dwudziestu
jeden (21) dni o dacie realizacji każdej istotnej Dostawy na Plac Budowy;
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pakowanie, załadunek, transport, odbiór,
rozładunek, przechowywanie i ochronę wszystkich Dostaw i innych rzeczy niezbędnych
do prowadzenia Robót; oraz
c) Wykonawca obejmie Zamawiającego odpowiedzialnością odszkodowawczą na
wypadek wszelkich szkód, strat i wydatków (włączając koszty i wydatki związane z
obsługą prawną) wynikających z transportu Dostaw oraz będzie negocjował i pokryje
wszelkie roszczenia powstałe w związku z ich transportem.
9.16.Wykonawca zapewni, że wszystkie Dostawy dostarczone w związku z Robotami będą
nowe w chwili ich pierwszej instalacji w Drożdżowni, będą zgodne ze wszystkimi Wymogami
Zamawiającego oraz Dokumentami Projektowymi, a także z ich przeznaczeniem określonym
w niniejszej Umowie. Wykonawca zapewnia ponadto, że prawo własności Drożdżowni oraz
Robót zostanie wydane Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i
roszczeń osób trzecich i innych zabezpieczeń.
9.17.Wykonawcy przysługuje prawo korzystania na potrzeby Robót z dostaw energii
elektrycznej, wody, gazu i innych usług dostępnych na Placie Budowy i zapłaci na rzecz
Zamawiającego (lub danego dostawcy mediów, zgodnie z żądaniem Zamawiającego) kwoty
należne z tytułu zużytych ilości mediów. Wykonawca, działając we własnym zakresie i na
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swój własny koszt, zapewni urządzenia niezbędne do korzystania przez Wykonawcę z
energii elektrycznej, wody, gazu lub innych usług oraz pomiaru zużytych ilości.
9.18.W przypadku braku dostępu do energii elektrycznej, wody, gazu lub innych usług na
Placu Budowy, Wykonawca, o ile nie określono inaczej w Wymogach Zamawiającego, jest
odpowiedzialny za zapewnienie, na swój własny koszt, całości energii, wody i innych usług,
jakie są mu niezbędne do wykonywania Robót.
ARTYKUŁ 10 - RAPORTY I SPOTKANIA W SPRAWIE POSTĘPU ROBÓT
10.1.Wykonawca zobowiązuje się sporządzać i dostarczać Zamawiającemu miesięczne
raporty

dokumentujące

postęp

Robót

(„Raporty”).

Raporty

będą

dostarczane

Zamawiającemu piątego (5) dnia danego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca
następującego po dacie zawarcia niniejszej Umowy.
10.2.Każdy Raport będzie zawierał:
a) opis postępu Robót i dostaw, w szczególności w porównaniu do stanu określonego
w Raporcie za poprzedni miesiąc,
b) opis prac wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu,
c) opis bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej wraz z ewentualnymi
wypadkami i podjętymi działaniami,
d) opis stanów alarmowych uzasadniających konieczność Zmiany,
e) uaktualnienie danych uwzględniające Zatwierdzenia Zmian,
f) prognozę Wynagrodzenia uwzględniającego Zatwierdzenia Zmian,
g) faktyczny stan realizacji Harmonogramu oraz prognozę w zakresie dat jego
realizacji,
h) działania planowane do wykonania w następnym miesiącu,
i) opis zmian, jakie mogą powodować istotną niekorzystną zmianę w zakresie zdolności
Wykonawcy do wykonywania jego obowiązków przewidzianych niniejszą Umową.
10.3.Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego o wszelkich wypadkach, jakie miały miejsce na Placu Budowy,
powodujących uszkodzenia ciała lub szkody majątkowe, w terminie dwudziestu czterech (24)
godzin od chwili ich wystąpienia, dostarczając zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
pisemne raporty, jakich dostarczenia Zamawiający może w sposób uzasadniony żądać, lub
jakie mogą być wymagane na podstawie właściwych Przepisów Prawa.
10.4.Przedstawiciel Wykonawcy będzie organizował comiesięczne spotkania na temat
postępu Robót, które będą odbywać się nie później niż piątego (5) dnia od dostarczenia
Raportu

Zamawiającemu.

Przedstawiciel

Zamawiającego

jest

upoważniony

do

uczestniczenia w takich spotkaniach. W zależności od etapu budowy, Zamawiający może
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zażądać, aby spotkania takie odbywały się częściej a ich przedmiotem było bardziej
szczegółowe omówienie kwestii operacyjnych.
Spotkania mogą być przekładane na późniejszy termin jedynie za obopólną zgodą
Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy.
ARTYKUŁ 11 - URUCHOMIENIE/ ODBIÓR

11.1 Zadania Wykonawcy związane z Uruchomieniem/ Odbiorem określono w Wymogach
Zamawiającego.
ARTYKUŁ 12 - ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
12.1.Wykonawca zobowiązuje się:
a) wykonać Roboty w sposób profesjonalny, wydajny i fachowy, wykorzystując
wyłącznie wykwalifikowanych, posiadających należyte umiejętności i sprawdzonych
pracowników, ściśle przestrzegając postanowień Umowy oraz zgodnie z właściwymi i
aktualnie przyjętymi praktykami w zakresie projektowania, inżynierii, dostaw, budowy i
uruchamiania, zwyczajowo stosowanymi w budownictwie przemysłowym podobnym do
Robót;
b) wykonać Roboty w sposób bezpieczny i bez szkody dla środowiska naturalnego,
zgodnie ze Standardami Inżynieryjnymi i Przepisami Prawa;
c) zapewnić, aby prawo własności wszelkich dostarczanych przez niego Dostaw, było,
z chwilą ich dostawy na Plac Budowy, wolne od wszelkich obciążeń, praw lub
roszczeń, zastawów i zabezpieczeń jakiegokolwiek rodzaju;
d) zapewnić, aby wszystkie urządzenia i materiały dostarczone, wyprodukowane lub
wytworzone przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, na potrzeby ich włączenia
do Robót:
(I) były wolne od wszelkich ukrytych i innych wad lub defektów;
(II) spełniały specyfikacje zawarte w Umowie, jeśli są one w niej zawarte, lub, w
przypadku ich braku, ich jakość była najbardziej odpowiednia dla wymaganych
warunków eksploatacji i planowanego wykorzystania oraz przeznaczenia
materiałów i usług; oraz
(III) były odpowiednie dla potrzeb, dla których urządzenia i materiały te zostały
wyprodukowane lub wytworzone;
e) wykonać Roboty w sposób spełniający Wymogi Zamawiającego;
f) wypełniać postanowienia niniejszej Umowy, w tym w szczególności, wszystkie
harmonogramy określone lub powoływane w niniejszej Umowie lub Planie Realizacji;
oraz
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g) zapewnić, aby Roboty były wykonane odpowiednio zgodnie z celem określonym w
Wymogach Zamawiającego;
h) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Budowy. Osobami
mającymi

prawo

dokonywania

wpisów

są: Wykonawca

i

jego

upoważnieni

przedstawiciele oraz upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego;
i) Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się
do

poleceń

wydawanych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

sprawach

dotyczących BHP, ppoż. i zabezpieczenia ruchu ciągłego zakładu.
12.2 Ponadto, Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że:
a) posiada doświadczenie, zasoby, personel i zdolność do wykonania Robót;
b) dokonał analizy i uwzględnił wszystkie trudności i ryzyka, jakie mogą wpływać na
wykonanie jego obowiązków określonych w niniejszej Umowie i Harmonogramie oraz
na Wynagrodzenie,
c) jest podmiotem należycie utworzonym i istniejących na mocy prawa jurysdykcji, w
której został utworzony i posiada pełne uprawnienie do prowadzenia działalności w
kraju, w którym zlokalizowany jest Plac Budowy;
d) posiada wymagane zezwolenia, licencje i upoważnienia niezbędne do prowadzenia
jego działalności; oraz
e) posiada prawo do wykorzystania, zaangażowania i włączenia do Robót tych
przedmiotów lub praw, które objęte są licencją udzielaną Zamawiającemu przez
Wykonawcę na mocy postanowień art. 31.4 niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ 13 - HARMONOGRAM I DZIEŃ ROZPOCZĘCIA
13.1.Z zastrzeżeniem Zatwierdzenia Zmiany lub Polecenia Zmiany, Wykonawca będzie
wykonywał i realizował Roboty zgodnie z Harmonogramem liczonym od Dnia Rozpoczęcia.
ARTYKUŁ 14 - WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ
14.1.Kwota Wynagrodzenia wraz ze szczegółowym jej rozbiciem na elementy składowe
określona jest w Załączniku C (Wynagrodzenie – Terminy Płatności). Wynagrodzenie
stanowi stałą kwotę zryczałtowaną i obejmuje łączny koszt Robót. Należny podatek VAT
zostanie doliczony do Wynagrodzenia w każdej fakturze. Płatność Wynagrodzenia dokonana
zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku B (Część III – dane do faktury i
wymagane dokumenty) i harmonogramem określonym w Załączniku C (Wynagrodzenie –
Terminy Płatności). W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się niniejszym, że płatności za
wszelkie usługi, materiały lub inne towary dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą
Umową są wliczone w Wynagrodzenie, chyba, że są wyraźnie z niego wyłączone.
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14.2.Wynagrodzenie może zostać zmienione jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w
niniejszej

Umowie.

Wykonawca

oświadcza,

że

Wynagrodzenie

stanowi

należyte

wynagrodzenie z tytułu jego obowiązków przewidzianych warunkami niniejszej Umowy a w
zamian za to wynagrodzenie przejmuje całość ryzyka w odniesieniu do Robót, w tym ryzyka
towarzyszące i koszty, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.
14.3.Wynagrodzenie nie obejmuje kosztu realizacji zmian objętych Zatwierdzeniem Zmiany.
Realizacja Zatwierdzenia Zmiany, a w szczególności takiego, które przewiduje art.9, art.15,
art.27, art.34 oraz art.35 niniejszej Umowy, nie powodują w żadnych okolicznościach zmiany
charakteru Wynagrodzenia jako kwoty ryczałtowej mającej zastosowanie w odniesieniu do
całości Robót, nie podlegającej modyfikacjom wynikającym ze wspomnianego Zatwierdzenia
Zmiany.
14.4.Wykonawca będzie sporządzał i przedkładał faktury za całość wykonanych Robót
zgodnie z Załącznikiem B (Część III – dane do faktury i wymagane dokumenty)
i Załącznikiem C (Wynagrodzenie – Terminy Płatności). Faktura wystawiana będzie zgodnie
z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
14.5.Warunkiem akceptacji i zapłaty faktury będzie jej poprawne wystawienie oraz
załączenie, odpowiednio, dokumentów wymienionych w Szczegółowych Warunkach.
Zamawiający dokona zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej
Umowy w terminie trzydziestu (30) dni. Wszystkie płatności dokonywane będą w Walucie
Płatności.
14.6.Zamawiający może potrącić z jakichkolwiek płatności swoich na rzecz Wykonawcy
kwoty Kar Umownych lub inne kwoty płatne przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na
podstawie niniejszej Umowy.
14.7.Jeśli termin płatności przypada w dniu, nie będącym dniem, w którym banki w Polsce są
otwarte w celu prowadzenia działalności, płatność taka zostanie dokonana w następnym
dniu roboczym (to jest dniu, w którym banki w Polsce są otwarte w celu prowadzenia
działalności).
14.8.Od kwot opóźnionych płatności należnych od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę aż do dnia zapłaty. Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu odrębną notę dokumentującą odsetki narosłe od bezspornych kwot
zaległości, lecz nie przedłoży noty za odsetki od spornych kwot, aż do chwili rozstrzygnięcia
danego sporu. Zamawiający dokona zapłaty takich not odsetkowych w terminie trzydziestu
(30) dni od dnia ich otrzymania. Jednakże odsetki nie są należne w przypadku, gdy dane
opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego.
ARTYKUŁ 15 - ZMIANY
15.1.Zamawiający uprawniony jest do występowania z żądaniem Zmiany.
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15.2.W przypadku, gdy Zamawiający wnosi o dokonanie Zmiany, wówczas Zamawiający
dostarczy Wykonawcy Zawiadomienie o Przewidywanej Zmianie określające wnioskowaną
Zmianę.
15.3.Wykonawca, z chwilą otrzymania Zawiadomienia o Przewidywanej Zmianie, dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiającego, w terminie siedmiu (7) dni, Propozycję Zmiany,
wskazującą metodę dokonania ewentualnej korekty lub kwotę korekty Wynagrodzenia
(załączona zostanie wycena prac wynikających z zakresu Przewidywanej Zmiany) wraz z
ewentualną korektą w Harmonogramie z tytułu proponowanej Zmiany.
15.4.Po otrzymaniu Propozycji Zmiany, Zamawiający, w terminie siedmiu (7) dni, wyrazi
zgodę na korektę Harmonogramu lub Wynagrodzenia lub na metodę, jaka zostanie
zastosowana w celu określenia takich korekt, lub skieruje do Wykonawcy zawiadomienie
stwierdzające, że przyjęcie Propozycji Zmiany nie jest możliwe.
15.5.Jeśli Propozycja Zmiany zostanie uzgodniona, wówczas Zamawiający wyda i podpisze
Zatwierdzenie Zmiany dokumentujące Zmianę. Zatwierdzenie Zmiany zostanie przesłane
przez Zamawiającego do Wykonawcy, który podpisze Zatwierdzenie Zmiany w terminie
pięciu (5) dni roboczych od dnia jego odbioru. Zatwierdzenie Zmiany nie podpisane przez
Wykonawcę w wyżej wspomnianym terminie pięciu (5) dni roboczych uznaje się za przyjęte
przez Wykonawcę, który dokonuje włączenia odpowiedniej zmiany Robót zgodnie z jej
opisem w Zawiadomieniu o Przewidywanej Zmianie. Wartość Robót wykonywanych na
skutek Zatwierdzenia Zmiany zostanie uwzględniona w fakturach do zapłaty wystawionych
przez Wykonawcę

zgodnie

z warunkami płatności określonymi w Załączniku

C

(Wynagrodzenie – Terminy Płatności), które wskazywać będą te elementy faktur, których
naliczenie wynika z Zatwierdzenia Zmiany.
15.6.Jeśli Zamawiający nakaże Wykonawcy dokonanie Zmiany przed uzgodnieniem
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Propozycji Zmiany, lub w przypadku, gdy
Zamawiający i Wykonawca nie uzgodnili korekty Harmonogramu lub Wynagrodzenia,
wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo wydania Polecenia Zmiany nakazującego
Wykonawcy przystąpienie do realizacji Zmiany.
15.7.Z chwilą odbioru Polecenia Zmiany, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
przystąpić do wdrożenia Zmiany, prowadzenia codziennych zestawień ilości czasu,
materiałów i urządzeń zużytych w związku z wprowadzeniem Zmiany oraz dostarczania
takich zestawień Przedstawicielowi Zamawiającego każdego dnia. W tym samym czasie,
Strony zobowiązują się negocjować w dobrej wierze niezbędne korekty Wynagrodzenia lub
Harmonogramu w oparciu o wyżej wspomniane zestawienia. Z chwilą uzgodnienia
wspomnianych zmian, zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 15.5 powyżej.
Brak osiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie czternastu (14) dni uznaje się za
Spór, który będzie rozstrzygany zgodnie z postanowieniami art. 46 niniejszej Umowy.
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15.8.Modyfikacja, uzupełnienie, skreślenie postanowień lub inna korekta Wymogów
Zamawiającego lub Robót nie jest wiążąca dla żadnej ze Stron aż do chwili jej uwzględnienia
w Zatwierdzeniu Zmiany lub wezwania do jej dokonania w Poleceniu Zmiany.
15.9.Prowadzenie codziennych zestawień dotyczących spornych Robót ani fakt podpisania
takich zestawień przez Przedstawiciela Zamawiającego nie uznaje się za przyznanie prawa
do dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. Zestawienia takie, po ich
podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, stanowią jedynie porozumienie z
Zamawiającym co do faktu wykorzystania lub użycia czasu, materiałów i urządzeń w związku
z Robotami, w odniesieniu do których wydane zostało Polecenie Zmiany.
15.10.Z chwilą zatwierdzenia Propozycji Zmiany przez Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 15.4 powyżej, Zamawiający wyda Zatwierdzenie Zmiany zgodnie z
postanowieniami art. 15.5 powyżej.

ARTYKUŁ 16 - PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY
16.1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i Podwykonawców,
nadzoruje ich i dokonuje inspekcji wykonywanych przez nich Robót w celu zapewnienia
zgodności Robót pod każdym względem z Wymogami Zamawiającego.
16.2.Członkowie personelu Wykonawcy i Podwykonawców, którzy będą kontaktować się lub
komunikować z Zamawiającym posługiwać się będą biegle językiem polskim. Wszystkie
szkolenia i nadzór personelu eksploatacyjnego Zamawiającego prowadzone będą w języku
polskim.
16.3.Wykonawca

zatrudni

lub

zapewni

zatrudnienie

wyłącznie

takiego

personelu

nadzorującego, który jest odpowiednio wykwalifikowany, wyszkolony i doświadczony w
zakresie bezpieczeństwa, wydajności i jakości nadzoru robót.
16.4.Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przesunie, wymieni lub usunie albo
spowoduje przesunięcie, wymianę lub usunięcie członków personelu, którzy, w opinii
Zamawiającego, działającego w dobrej wierze, wpływają negatywnie na wydajność lub
bezpieczeństwo Robót lub dopuścili się naruszenia Przepisów Prawa lub Planu Realizacji
lub, ewentualnie, konkretnych warunków Zamawiającego określonych w Wymogach
Zamawiającego.
16.5.Jeśli nie został on uzgodniony przed zawarciem niniejszej Umowy, Wykonawca
przedstawi proponowany schemat organizacyjny do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
jako część Planu Realizacji. Schemat organizacyjny wskazywać będzie kluczowy personel
Wykonawcy oraz innych członków personelu nadzorującego i kadry Wykonawcy, która
wykonywać będzie Roboty, wraz ze wskazaniem zajmowanych stanowisk.
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16.6.W zakresie, w jakim jest to racjonalnie możliwe, Wykonawca, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego, nie dokona żadnych zmian w swojej strukturze organizacyjnej, która została
zatwierdzona przez Zamawiającego.
16.7.Jeśli kluczowy personel lub pozostały personel nadzorujący lub kadra pracownicza
wykonująca Roboty opuści zasoby siły roboczej Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie
zastąpi taki kluczowy personel lub pozostały personel nadzorujący lub kadrę pracowniczą
personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do właściwego pełnienia funkcji, jakie
zostały mu powierzone.
ARTYKUŁ 17 - POZOSTALI WYKONAWCY
17.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia odrębnych umów z Pozostałymi
Wykonawcami na roboty inne niż Roboty wykonywane na Placu Budowy lub wykonania
robót innych niż Roboty za pomocą swojej własnej siły roboczej na Placu Budowy. W takim
przypadku, Wykonawca, na własny koszt, skoordynuje i zaplanuje Roboty z robotami
Pozostałych Wykonawców lub własnej siły roboczej Zamawiającego, a Wykonawca dzielić
będzie dostęp do i korzystanie z Placu Budowy uwzględniając roboty Pozostałych
Wykonawców lub własnej siły roboczej Zamawiającego.
17.2.Na wezwanie Zamawiającego i zgodnie z nim, Wykonawca podejmie w dobrej wierze
negocjacje i zawrze porozumienia z Zamawiającym oraz Pozostałymi Wykonawcami celem
uregulowania sposobu współpracy i prowadzenia przez nich działań.
ARTYKUŁ 18 - ZABEZPIECZENIA
18.1.Najpóźniej w dniu podpisania przez Wykonawcę Umowy Wykonawca wniesie na rzecz
Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu albo w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej („Zabezpieczenie1”), z zastrzeżeniem zapisów
art.18.2, 18.4 poniżej.
18.2.Zabezpieczenie1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy i zostanie udzielone na łączną kwotę równą 10% (dziesięciu
procentom) Wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie1 pozostaje w mocy 30 dni od dnia
wydania

Wykonawcy

Zawiadomienia

o

Ostatecznym

Zakończeniu

Robót

przez

Zamawiającego.
18.3.Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Wykonawca
ustanowi i przedłoży nowe zabezpieczenie („Zabezpieczenie2”), które będzie zabezpieczać
należyte funkcjonowanie Drożdżowni w Okresie Gwarancji i zostanie udzielone na łączną
kwotę równą 5% (pięciu procentom) Wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie2 pozostaje w
mocy przez 36 miesięcy po dniu osiągnięcia Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni.
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18.4.Zabezpieczenie1 udzielone w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych ,
będzie spełniać następujące wymogi:
a) wystawione przez wiodący bank lub zakład ubezpieczeń,
b) płatne na pierwsze żądanie,
c) bezwarunkowe i nieodwołalne, oraz
d) podlegające cesji.
Zabezpieczenie 2 zostanie udzielone w gotówce poprzez wstrzymanie zapłaty z
ostatnich faktur do wysokości odpowiadającej 5% (pięciu procentom) Wynagrodzenia –
kaucja gwarancyjna. Za pisemną zgodą Zamawiającego, po upływie 6 miesięcy od
daty początkowej biegu terminu rękojmi i gwarancji jakości zatrzymana kaucja
gwarancyjna może zostać zastąpiona gwarancją bankową lub ubezpieczeniową,
spełniającą wymagania określone w art. 18.4. pkt. a) – d).
18.5.Nie spełnienie warunku umowy, o którym mowa w art. 18.3 stanowi naruszenie
podstawowego obowiązku Wykonawcy wobec Zamawiającego i jest podstawą do
zrealizowania przez Zamawiającego na jego rzecz Zabezpieczenia1, o którym mowa w art.
18.1 oraz 18.2 Umowy w kwocie odpowiadającej wysokości Zabezpieczenia2.
18.6.W przypadku zapłaty jakiejkolwiek kwoty Zabezpieczenia1 i/lub Zabezpieczenia2
zgodnie z niniejszą Umową, Wykonawca uzupełni Zabezpieczenie1 i/lub Zabezpieczenie2
do kwoty wymaganej zgodnie z warunkami Umowy aktualnie obowiązującymi w ciągu
czternastu (14) dni od doręczenia pisemnego wniosku Zamawiającego.
ARTYKUŁ 19 - UMOWY Z PODWYKONAWCAMI I CESJA
19.1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy z
Podwykonawcą na wykonanie części Robót lub dostawę urządzeń i materiałów oraz
planowanym Podwykonawcy (Podwykonawcach) przed zawarciem danej umowy z takim
Podwykonawcą. Zamawiający może, z racjonalnych przyczyn i działając w dobrej wierze,
sprzeciwić się zatrudnieniu proponowanego Podwykonawcy i wezwać Wykonawcę do
pozyskania innego Podwykonawcy. Weryfikacje lub zgody Zamawiającego wydane na mocy
postanowień niniejszego artykułu lub innych artykułów niniejszej Umowy nie zwalniają
Wykonawcy z jego obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie ani nie ustanawiają
stosunków umownych pomiędzy Zamawiającym a Podwykonawcą. Wykonawca zapewni, że
każdy Podwykonawca w zawartej z nim umowie, będzie zobowiązany w zakresie
bezpieczeństwa i zarządzania stratami, przewidzianymi w art.28 niniejszej Umowy na
warunkach identycznych do postanowień zawartych w niniejszej Umowie oraz w Wymogach
Zamawiającego.
19.2.Przed Dniem Rozpoczęcia, Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego
wykaz nazw (nazwisk) i adresów wszystkich Podwykonawców oraz innych osób, którym
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Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie danej części Robót. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiającego wszelkie proponowane zmiany tego wykazu w toku
wykonywania niniejszej Umowy.
19.3 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę z Podwykonawcą na
wykonanie części Robót Budowlanych, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy
Zamawiającemu do wglądu projekt umowy, jaka ma zostać zawarta pomiędzy Wykonawcą a
takim Podwykonawcą. Po zapoznaniu się z takim projektem umowy, Zamawiający może:
a) wezwać do wprowadzenia zmian do takiego projektu umowy; lub
b) odmówić wydania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą na wykonanie takich
Robót Budowlanych w oparciu o dostarczony projekt umowy;
c) wydać zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą na wykonanie takich Robót
Budowlanych w oparciu o dostarczony projekt umowy.
19.4.Z chwilą uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą na
wykonanie Robót Budowlanych w oparciu o dostarczony projekt umowy, Wykonawca nie
może dokonywać zmiany warunków umowy z Podwykonawcą.
19.5.Jeśli Zamawiający zapłaci jakiekolwiek opłaty, koszty, odszkodowania lub inne kwoty na
rzecz Podwykonawcy na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego,
Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie płatności (wraz z ustawowymi odsetkami
narosłymi od dnia dokonania takich płatności) niezwłocznie po wezwaniu go przez
Zamawiającego do dokonania takiego zwrotu, nie później jednakże niż w terminie 14
(czternastu) dni.
19.6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za każdą część Robót wykonywanych
przez Podwykonawców oraz działania i zaniechania Podwykonawców i wszystkich osób
bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych przez Podwykonawców, w takim zakresie, w
jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania. Bez
ograniczeń dla obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zapewni
na własny koszt należytą realizację i wykonanie, na rzecz Zamawiającego, każdej z umów
zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami.
19.7.Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wyegzekwowania

wykonania

zobowiązań

gwarancyjnych swoich Podwykonawców, a na wezwanie Zamawiającego, dokona cesji
gwarancji na rzecz Zamawiającego. Wszystkie umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą a jego
Podwykonawcami będą przewidywać, iż gwarancje udzielane przez Podwykonawcę
udzielane będą zarówno na rzecz Wykonawcy jak i Zamawiającego i gwarancje te mogą być
wykonywane przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
19.10.Wykonawca zażąda i dołoży wszelkich starań w celu uzyskania na rzecz
Zamawiającego, najlepszych rękojmi i gwarancji możliwych do uzyskania od jego
Podwykonawców bez wpływu na koszty, przy czym Wykonawca uzyska i dostarczy
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Zamawiającemu co najmniej te rękojmie i gwarancje wymagane na mocy niniejszej Umowy.
Wykonawca wykona wszelkie czynności i zapewni wszelką pomoc racjonalnie niezbędną do
umożliwienia Zamawiającemu wyegzekwowanie wykonania rękojmi i gwarancji udzielonych
przez jego Podwykonawców.

ARTYKUŁ 20 - INSPEKCJE I TESTY
20.1.Wykonawca zobowiązuje się dokonywać kontroli i jest wyłącznie odpowiedzialny za
kontrole całości prac, materiałów i urządzeń dostarczanych przez siebie oraz swoich
Podwykonawców w związku z Robotami w celu zapewnienia ich zgodności pod każdym
względem z niniejszą Umową, Przepisami Prawa oraz Standardami Inżynieryjnymi oraz
zapewnienia stosowania dobrych i należytych praktyk budowlanych i wykonywania Robót w
sposób bezpieczny, bez szkody dla środowiska naturalnego.
20.2.Jeśli Wymogi Zamawiającego przewidują wymóg przeprowadzenia testu przez
Zamawiającego

lub

w

jego

obecności,

Wykonawca

dostarczy

Przedstawicielowi

Zamawiającego z wyprzedzeniem siedmiu (7) dni zawiadomienie o gotowości do testu a
wówczas Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi taki test lub będzie obecny przy jego
wykonywaniu.
20.3.Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub Przedstawicielowi Zamawiającego ciągły i
swobodny dostęp do Placu Budowy oraz wszelkich innych lokalizacji, w których prowadzone
są Roboty celem umożliwienia Zamawiającemu lub Przedstawicielowi Zamawiającego
monitorowania postępów w wykonywaniu Robót, z zastrzeżeniem wymogu przestrzegania
regulaminów bezpieczeństwa mających zastosowanie w odniesieniu do Placu Budowy.
Zamawiający będzie również dysponował nieprzerwanym dostępem do Drożdżowni na
potrzeby bezpieczeństwa.
20.4.Zamawiający zastrzega

sobie ponadto prawo do

zlecenia

wykonywania

lub

wykonywania na własny koszt wszelkich kontroli bezpieczeństwa, zabezpieczenia,
funkcjonalności lub jakości lub przeprowadzania testów jakie uzna za konieczne w
odniesieniu do materiałów lub urządzeń, jakie mają zostać włączone do Drożdżowni lub
użyte na Placu Budowy. Jeśli kontrole lub testy ujawnią wady projektowe lub wady
materiałowe lub wady urządzeń, jakie mają być włączone do Drożdżowni lub użyte na Placu
Budowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takich wadach a Wykonawca
niezwłocznie usunie tak wykryte wady. W takim przypadku, Wykonawca pokrywa wydatki i
koszty dokonanych kontroli i testów.
20.5.Jeśli jakakolwiek część Robót zostanie zamknięta lub zakryta przez Wykonawcę bez
zezwolenia Zamawiającego i przed umożliwieniem Zamawiającemu przeprowadzenia lub
uczestniczenia

w

przeprowadzeniu

wymaganego

testu,

wówczas

na

wezwanie
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Zamawiającego dana część Robót zostanie otwarta lub odkryta na potrzeby testów a
następnie powtórnie zamknięta lub zakryta w całości na koszt Wykonawcy bez dokonywania
opóźnień w Harmonogramie.
20.6.Każda z Robót, jakie muszą zostać poddane testom nie będzie uznana za gotową do
inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili, gdy będzie ona w stanie zadowalającym dla
Wykonawcy który powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, że w opinii Wykonawcy, ta
część Robót może pomyślne zostać poddana danemu testowi.
20.7.Wszelkie inspekcje, testy lub obserwacja na miejscu Robót lub testów przez
Zamawiającego, lub zaniechanie czy brak dokonania przez Zamawiającego inspekcji lub
testu danej części Robót nie będzie rozumiane jako zatwierdzenie takich Robót ani
zwolnienie Wykonawcy z jego obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie lub w
Przepisach Prawa.
20.8.Wykonawca zapewni, aby wszystkie narzędzia, urządzenia oraz inne rzeczy używane w
toku realizacji Robót, zakupione, wynajęte, wyprodukowanie lub wytworzone przez lub pod
nadzorem Wykonawcy, lub dostarczone przez Wykonawcę lub Podwykonawców na innych
zasadach były bezpieczne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego i utrzymywane w
dobrym stanie, zdatnym do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji. W przypadku narzędzi,
przyrządów pomiarowych i innych aparatów, które wymagają kalibracji, Wykonawca zapewni
wykonywanie takiej kalibracji z częstotliwością zalecaną przez producenta lub zgodnie ze
zwyczajową praktyką inżynieryjną.
20.9.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania inspekcji wszystkich narzędzi i
urządzeń wprowadzanych na Plac Budowy w dowolnym czasie podczas prowadzenia Robót.
Przedstawiciel Zamawiającego może wezwać Wykonawcę do przedstawienia opinii lub
zaświadczenia wykwalifikowanego, niezależnego inżyniera potwierdzającego przydatność
danego przedmiotu do jego planowanego wykorzystania, lub eliminującego dany przedmiot
oraz zażądać jego wymiany na właściwy i odpowiedni przedmiot zadowalający dla
Przedstawiciela Zamawiającego.
Jeśli jakiekolwiek narzędzie lub składnik urządzeń uznany zostanie przez Zamawiającego za
niebezpieczny, szkodliwy dla środowiska naturalnego lub niezdolny do wykonania pracy, do
której jest przeznaczony, wówczas Wykonawca dokona jego naprawy lub wymiany na
bezpieczne, nieszkodliwe dla środowiska i odpowiednie narzędzie lub składnik urządzeń na
własny koszt.
ARTYKUŁ 21 - TESTY FUNKCJONOWANIA DROŻDŻOWNI
21.1.Testy

Funkcjonowania

Drożdżowni

wykonywane

będą

przed

osiągnięciem

Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni, zgodnie z Wymogami Zamawiającego.
21.2.O ile Wymogi Zamawiającego nie stanowią inaczej:
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a) Wykonawca zapewni niezbędną siłę roboczą, materiały, energię elektryczną,
energię cieplną, chemikalia, zasoby cieczy i materiałów oraz, odpowiednio, wody na
potrzeby Testów Funkcjonowania;
b)

Wykonawca

przeprowadzi

Testy

Funkcjonowania

zgodnie

z

instrukcjami

dostarczonymi przez niego zgodnie z art. 5.8 powyżej; oraz
c) Wykonawca zapewni zastosowanie wskazówek określonych w Wymogach
Zamawiającego w toku przeprowadzania Testów Funkcjonowania.
21.3.W przypadku, gdy zgodnie z opinią Wykonawcy Testy Funkcjonowania w odniesieniu
do Drożdżowni mogą zostać wykonane z wynikiem pozytywnym, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego, że Wykonawca może wykonywać Testy Funkcjonowania w Drożdżowni.
21.4.W przypadku, gdy jeden lub więcej Testów Funkcjonowania w odniesieniu do
Drożdżowni lub jakiejkolwiek jej części zostanie wykonany z wynikiem pozytywnym,
Zamawiający niezwłocznie wyda zawiadomienie potwierdzające ten fakt wobec Wykonawcy.
21.5.W przypadku, gdy jeden lub więcej Testów Funkcjonowania w odniesieniu do
Drożdżowni lub jakiejkolwiek jej części zostanie wykonany z wynikiem negatywnym,
Zamawiający niezwłocznie wyda zawiadomienie potwierdzające ten fakt wobec Wykonawcy,
przy czym Zamawiający może, działając według wyłącznie własnego uznania:
a) odmówić odbioru Drożdżowni lub tej z jej części, w odniesieniu do której Testy
Funkcjonowania zostały wykonane z wynikiem negatywnym; lub
b) dokonać warunkowego odbioru Drożdżowni lub jej części zgodnie z warunkami
określonymi w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy.
21.6 W przypadku, gdy jeden lub więcej Testów Funkcjonowania w odniesieniu do
Drożdżowni lub jakiejkolwiek jej części zostanie wykonany z wynikiem negatywnym,
wówczas Wykonawca:
a) zwróci Zamawiającemu całość bezpośrednich kosztów poniesionych przez
Zamawiającego w toku wykonywania Testów Funkcjonowania zakończonych wynikiem
negatywnym;
b) przygotuje raport dla Zamawiającego, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, w
którym zaproponuje niezbędne modyfikacje do wykonania przez Wykonawcę w
Drożdżowni, lub jej części, w wyniku których Testy Funkcjonowania w odniesieniu do
Drożdżowni lub jej części zostaną zakończone z wynikiem pozytywnym;
c) ponownie wykona prace lub dokona napraw Drożdżowni, lub jej części, oraz dokona
naprawy wszelkich uszkodzeń Drożdżowni, lub jej części, powodujących negatywny
wynik Testów Funkcjonowania, w celu umożliwienia powtórzenia tych Testów
Funkcjonowania w odniesieniu do Drożdżowni lub jej części, które zakończyły się
wynikiem negatywnym.
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21.7.W przypadku uzyskania jakichkolwiek przychodów w wyniku przeprowadzenia Testów
Funkcjonowania, przychody takie zostaną zaliczone na rachunek Zamawiającego.
21.8.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować sesje szkoleniowe w zakresie eksploatacji
i konserwacji Drożdżowni, w tym szkolenia w zakresie produkcji i bezpieczeństwa, z
udziałem operatorów Zamawiającego w datach określonych w Planie Realizacji, jednakże
nie później niż w terminie 14 dni przed osiągnięciem Gotowości Funkcjonalnej Drożdżowni.
Szkolenia takie mają na celu umożliwienie personelowi odpowiedzialnemu za eksploatację i
konserwację wszechstronne zrozumienie wszystkich aspektów eksploatacji i konserwacji
Drożdżowni. Wykonawca zapewni w ramach programu szkoleń odpowiednie instrukcje i inne
pisemne materiały. Całość szkoleń będzie zorganizowana w języku polskim, zgodnie z
Wymogami Zamawiającego.
ARTYKUŁ 22 - OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI FUNKCJONALNEJ DROŻDŻOWNI
22.1.Z chwilą zakończenia Robót oraz z chwilą, gdy Testy Funkcjonowania w odniesieniu do
Drożdżowni zostaną zakończone z wynikiem pozytywnym, Wykonawca zwróci się do
Przedstawiciela Zamawiającego z wnioskiem o wydanie Świadectwa Funkcjonalnej
Gotowości Drożdżowni, nie wcześniej jednakże, niż na czternaście (14) dni przed dniem, w
którym, w opinii Wykonawcy, prace w odniesieniu do Drożdżowni będą zakończone a
Drożdżownia będzie gotowa do przejęcia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami
określonymi w Wymogach Zamawiającego.
22.2 Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wydanie Świadectwa Funkcjonalnej Gotowości
Drożdżowni, Przedstawiciel Zamawiającego, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
jego odbioru:
a) wyda Wykonawcy Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni określające
datę zakończenia realizacji Robót zgodnie z niniejszą Umową, załączając wykaz
Nieprawidłowości dotyczących Robót, w odniesieniu do których złożono wniosek, a
które, w przypadku braku ich usunięcia, nie uniemożliwią Zamawiającemu dokonania
przejęcia Drożdżowni („Nieprawidłowości Nielimitujące”), przy czym Wykonawca
przestaje być odpowiedzialny za takie Roboty, oraz zrzeka się kontroli i sprawowania
pieczy nad takimi Robotami od dnia wydania Świadectwa Funkcjonalnej Gotowości
Drożdżowni a odpowiedzialność ta przechodzi na Zamawiającego; lub
b) oddali wniosek, podając powody i wskazując prace do wykonania przez
Wykonawcę, które to powody określać będą Nieprawidłowości dotyczące Robót, w
odniesieniu do których złożono wniosek, a które, w przypadku braku ich usunięcia,
uniemożliwią Zamawiającemu dokonanie przejęcia Drożdżowni („Nieprawidłowości
Limitujące”) oraz Nieprawidłowości Nielimitujące.
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22.3.Jeśli Zamawiający uzna, że Roboty nie spowodują osiągnięcia Funkcjonalnej Gotowości
Drożdżowni określonej w Wymogach Zamawiającego, Zamawiający dostarczy Wykonawcy
zawiadomienie określone w art. 22.2(b) a Przedstawiciel Zamawiającego może:
a) zlecić wykonanie dodatkowych testów niezbędnych do określenia Funkcjonalnej
Gotowości Drożdżowni; lub
b) wydać Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni, w którym to przypadku,
jeśli Zamawiający zgłosi taki wymóg, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę
uzgodnioną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (w pełni pokrywającej jedynie
dane braki), a Wykonawca przystąpi wówczas do wykonywania pozostałych
zobowiązań Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.
22.4.W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy o wydanie Świadectwa Funkcjonalnej
Gotowości Drożdżowni zostanie odrzucony przez Zamawiającego zgodnie z art.22.2(b)
powyżej, Wykonawca nie może złożyć ponownego wniosku o wydanie Świadectwa
Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni zgodnie z art.22.1 aż do czasu usunięcia
Nieprawidłowości Limitujących.
22.5.Po wydaniu Świadectwa Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni w odniesieniu do całości
Robót, Zamawiający może nadal wskazywać Nieprawidłowości. W przypadku wskazania
Nieprawidłowości

po

wydaniu

Świadectwa

Funkcjonalnej

Gotowości

Drożdżowni,

zastosowanie ma procedura zgłaszania i usuwania Nieprawidłowości określona w art.26
niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ 23 - OSTATECZNE ZAKOŃCZENIE ROBÓT
23.1.W przypadku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków zawieszających
wymienionych w art.23.2 poniżej, Zamawiający wyda Wykonawcy Zawiadomienie o
Ostatecznym Zakończeniu Robót potwierdzające, że Roboty zostały w pełni wykonane
zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy.
23.2.Warunkiem zawieszającym wydania Zawiadomienia o Ostatecznym Zakończeniu Robót
jest spełnienie przez Wykonawcę łącznie następujących wymogów:
a) całościowe zakończenie wykonywania Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy oraz Przepisami Prawa;
b) osiągniecie pozytywnych wyników Testów Funkcjonowania zgodnie z art.21
powyżej;
c) skuteczne wydanie Świadectwa Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni zgodnie z
art.22 powyżej;
d) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia wskazującego:
-wysokość ostatecznych kwot płatnych w odniesieniu do Robót;
-datę zakończenia Robót przez Wykonawcę, oraz
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-dokonanie wszelkich płatności wynagrodzeń pracowniczych i innych należności o
podobnym charakterze, oraz wszelkich innych kwot i zobowiązań zaciągniętych przez
Wykonawcę w toku wykonywania Robót, w tym w szczególności, płatności na rzecz
Podwykonawców, płatności za materiały lub urządzenia;
e) dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji eksploatacji, za które Wykonawca jest odpowiedzialny, w szczególności tych,
o których mowa w art. 5.8 powyżej, w formie i w ilości kopii wymaganych przez
Zamawiającego;
f) przedłożenie przez Wykonawcę dowodu dokonania na rzecz Zamawiającego cesji
wszelkich gwarancji, jakie zostały udzielone przez producentów lub dostawców
materiałów;
g) wydanie przez Wykonawcę Zwolnienia i Świadectwa Ostatecznej Płatności, zgodnie
ze wzorem wskazanym w Załączniku D (Wzory), zwalniającego całość roszczeń
Wykonawcy w odniesieniu do Robót oraz w stosunku do Zamawiającego, powstałych
w ramach niniejszej Umowy lub na jej mocy, z wyjątkiem ewentualnych roszczeń, jakie
mogą zostać wyraźnie wskazane przez Wykonawcę, co do ich charakteru i wysokości,
w Zwolnieniu i Świadectwie Ostatecznej Płatności, lub załączone do niego w formie
załącznika;
h) dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego,
że Plac Budowy został całkowicie uporządkowany zgodnie z postanowieniami art. 29
niniejszej Umowy;
i) przeprowadzenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych szkoleń personelu
Zamawiającego;
k) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie
w oparciu o otrzymane od Zamawiającego pełnomocnictwa.
23.3.Z zastrzeżeniem art.14.6, w terminie 30 (trzydziestu) dni po wydaniu Zawiadomienia o
Ostatecznym Zakończeniu Robót, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wszelkie kwoty
zatrzymane zgodnie z art.18.1.
ARTYKUŁ 24 - KARA UMOWNA
24.1.W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonywaniu Robót, które uniemożliwią
osiągnięcie jednego lub większej liczby Zakończeń Etapów w terminie określonym w
Harmonogramie, oraz bez uszczerbku dla postanowień art.34.1 niniejszej Umowy, lub w
przypadku, gdy nie zostanie uzyskana jedna lub więcej Gwarancji Wykonania, Wykonawca
zapłaci Karę Umowną. Kara Umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego w oparciu o kwoty oraz na warunkach określonych w Szczegółowych
Warunkach.
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24.2.Kara Umowna płatna przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nie przekroczy
łącznej kwoty określonej w Warunkach Szczegółowych.
24.3.Niezależnie od okoliczności, fakt dokonania przez Wykonawcę zapłaty Kary Umownej
(w formie bezpośredniej płatności lub w formie potrącenia zgodnie z postanowieniami art.
14.7

powyżej) ani osiągnięcia

maksymalnej kwoty Kary Umownej określonej w

Szczegółowych Warunkach, nie powoduje:
a) zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zakończenia Robót lub wykonania innych
zobowiązań Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub
b) uniemożliwienia Zamawiającemu dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek
części Robót na zasadach ogólnych.
24.4.W przypadku, gdy Zamawiający obiektywnie i racjonalnie uważa, że pomimo
zastosowania Kary Umownej, Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć Robót lub
jakiejkolwiek ich części, lub Drożdżownia nigdy nie uzyska Gwarancji Wykonania,
Zamawiający

może,

bez

uszczerbku

dla

postanowień

art.38

niniejszej

Umowy,

przeprowadzić Roboty lub ich część we własnym zakresie lub spowodować ich
przeprowadzenie na rachunek i koszt Wykonawcy. Koszt takich Robót zostanie pokryty
przez Wykonawcę niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.
24.5.Możliwość zapłacenia Kar Umownych czy odszkodowań nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku usunięcia wady lub usterki w instalacji drożdżowni, (poprzez zapłatę Kary
Umownej lub odszkodowania), tzn. najpierw obowiązek naprawy, a dopiero w przypadku
negatywnego rezultatu - płacenie Kary Umownej lub odszkodowania.
ARTYKUŁ 25 - SPRZEDAŻ DROŻDŻY
25.1.Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do uzyskiwania wszelkich korzyści
wynikających z produkcji drożdży wytwarzanych przez Drożdżownię z chwilą, gdy
Drożdżownia osiągnie zdolność ich wytwarzania, pod warunkiem jednak, że poniesie on
koszty surowców i mediów zużytych w trakcie pracy Drożdżowni.
ARTYKUŁ 26 - GWARANCJA
26.1.W przypadku wykrycia Nieprawidłowości w Drożdżowni w Okresie Gwarancji,
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o takiej Nieprawidłowości. W takim
przypadku, Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt (koszty serwisu
gwarancyjnego Wykonawca wliczył w wartość umowy):
a) dokona niezwłocznie usunięcia takiej Nieprawidłowości w sposób zadowalający dla
Zamawiającego;
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b) dokona naprawy lub wymiany części Drożdżowni uszkodzonej w wyniku takiej
Nieprawidłowości lub uszkodzonej poprzez usuwanie takiej Nieprawidłowości;
c) dokona naprawy lub wymiany całości urządzeń, materiałów, dostaw lub robót
wykonanych przez Pozostałych Wykonawców, uszkodzonych w wyniku takiej
Nieprawidłowości, lub uszkodzonych poprzez usuwanie takiej Nieprawidłowości; oraz
d) dokona naprawy lub wymiany składników majątkowych Zamawiającego lub innych
stron, uszkodzonego w wyniku takiej Nieprawidłowości, lub uszkodzonego poprzez
usuwanie takiej Nieprawidłowości.
26.2.W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia Nieprawidłowości, lub nie
rozpocznie usuwania Nieprawidłowości, zgodnie z art. 26.1 powyżej, w terminie trzech (3)
dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zawiadomienia
wzywającego do jej usunięcia, Zamawiający może przystąpić do działań niezbędnych do
usunięcia Nieprawidłowości, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu i obejmie
Zamawiającego odpowiedzialnością odszkodowawczą na wypadek wszelkich kosztów i
wydatków poniesionych przez Zamawiającego w toku jej usuwania. Zamawiający może
zatrzymać i potrącić takie kwoty z Zabezpieczenia2 lub płatności, jaka może być należna na
rzecz Wykonawcy z dowolnego tytułu.
26.3.Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu swoich zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy w odniesieniu do jakiejkolwiek stwierdzonej Nieprawidłowości. Okres
Gwarancji będzie przedłużony o czas, w którym Nieprawidłowość istniała, była stwierdzona i
nie była usunięta. Co więcej, w odniesieniu do określonej Nieprawidłowości, po jej usunięciu
przez Wykonawcę, Okres Gwarancji rozpocznie się od nowa i będzie równy pierwotnemu
Okresowi Gwarancji.
26.4.Wykonawca niezwłocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich
nieprawidłowościach dotyczących robocizny, usterkach, błędach, zaniechaniach lub
pomyłkach dotyczących Robót, jakie wykryje, lub o jakich poweźmie wiadomość w okresie
objętym Harmonogramem lub w Okresie Gwarancji.
26.5.Wykonawca będzie wykonywał swoje zobowiązania gwarancyjne określone w
niniejszym art. 26 w sposób ograniczający do minimum zakłócenia ciągłej działalności
Zamawiającego lub Drożdżowni.
26.6.Dokonanie odbioru Robót przez Zamawiającego oraz zapłata za wykonanie Robót, nie
zwalniają

Wykonawca

z

odpowiedzialności

za

dokonanie

naprawy

wszelkich

Nieprawidłowości.
26.7.Warunki gwarancji znajdują się w części 1 Szczegółowych Warunków.
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ARTYKUŁ 27 - ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA
27.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje zobowiązania zgodnie z Przepisami
Prawa z zamiarem terminowego i efektywnego pod względem kosztów wykonania Robót
zgodnie z Wymogami Zamawiającego.
27.2.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, zapewni przestrzeganie przez jego
pracowników i agentów oraz zapewni, iż jego Podwykonawcy oraz, odpowiednio, ich
pracownicy i agenci będą umownie zobowiązani do przestrzegania wszelkich odpowiednich
Przepisów Prawa w odniesieniu do Robót, Drożdżowni i Placu Budowy.
27.3.Z zastrzeżeniem postanowień art. 27.4 poniżej, jeśli Wykonawca wykryje jakiekolwiek
rozbieżności pomiędzy Przepisami Prawa a jakimikolwiek materiałami zakupionymi lub
dostarczonymi

przez

Wykonawcę

lub

Podwykonawców,

Wykonawca

niezwłocznie

powiadomi Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszego wykonywania dotkniętej takimi
rozbieżnościami części Robót, dokonując na koszt własny niezbędnych korekt w odniesieniu
do materiałów celem zapewnienia ich zgodności z Przepisami Prawa.
27.4.W przypadku zmiany w Przepisach Prawa po Dniu Rozpoczęcia, Wykonawca
odpowiedzialny będzie do zapewnienia zgodności Robót z aktualnie obowiązującymi
Przepisami Prawa. Jeśli Wykonawca uzna, że dana zmiana stanowi Zmianę, Wykonawca
może zwrócić się o uwzględnienie takiej Zmiany poprzez wydanie Propozycji Zmiany w
terminie siedmiu (7) dni od daty wystąpienia zmiany Przepisach Prawa. W przypadku jej
zatwierdzenia przez Zamawiającego na warunkach określonych w art. 15.4 powyżej,
Zamawiający wyda odpowiednie Zatwierdzenie Zmiany zgodnie z postanowieniami art. 15.5
powyżej.
27.5.Jeśli Strony nie osiągną porozumienia co do treści lub warunków przewidzianych w
Propozycji Zmiany złożonej przez Wykonawcę zgodnie z art. 27.4 powyżej, wówczas
Wykonawca, przed przystąpieniem do dalszych Robót, skieruje do Zamawiającego
zawiadomienie podsumowujące jego stanowisko, z zastrzeżeniem, że niezależnie od
powyższego, Wykonawca będzie kontynuował wykonywanie Robót. W takim przypadku,
Wykonawca będzie prowadził codzienne zestawienia ilości czasu, materiałów i urządzeń
zużytych w związku ze spornymi Robotami i przedkładał codziennie takie zestawienia
Przedstawicielowi Zamawiającego. Prawo Wykonawcy do uzyskania zmiany warunków
Umowy spowodowanej zmianą Przepisów Prawa po Dniu Rozpoczęcia w takim wypadku
uznaje się za Spór, który będzie rozstrzygany zgodnie z postanowieniami art. 46 niniejszej
Umowy.
27.6.Jeśli Wykonawca nie złoży Propozycji Zmiany w terminie określonym w art. 27.4
powyżej, wówczas Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłaszania Zamawiającemu roszczeń
z tytułu zmiany Przepisów Prawa.
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ARTYKUŁ 28 - OCHRONA, BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE
PROCEDURAMI OGRANICZAJĄCYMI STRATY
28.1.O ile Wymogi Zamawiającego nie stanowią inaczej:
a) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę Placu Budowy przed wstępem osób
nieupoważnionych, oraz
b) osoby upoważnione ograniczają się do pracowników Wykonawcy, pracowników jego
Podwykonawców oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego lub Przedstawiciela
Zamawiającego
28.2 Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa i
stosowania zasad zarządzania procedurami ograniczającymi straty w toku prowadzonej
przez siebie działalności. Strony uznają, że sukces w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania
procedurami ograniczającymi straty można osiągnąć jedynie poprzez aktywne uczestnictwo
każdej

osoby,

włączając

Podwykonawców

oraz,

odpowiednio,

ich

pracowników,

konsultantów i agentów.
28.3 Wykonawca będzie traktować z najwyższą starannością kwestie bezpieczeństwa,
procedury

postępowania

w

przypadkach

nagłych

oraz

zarządzania

procedurami

ograniczającymi straty w każdym czasie podczas wykonywania Robót. Zgodnie z
powyższym, Wykonawca będzie w każdym czasie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i
zarządzanie procedurami ograniczającymi straty w toku wykonywania Robót, włączając,
między

innymi,

ochronę

pracowników

Zamawiającego,

Wykonawcy,

Pozostałych

Wykonawców, Podwykonawców, osób odwiedzających Plac Budowy oraz innych osób przed
uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia oraz ochronę Plac Budowy, składników
majątkowych Zamawiającego oraz osób trzecich przed stratą lub zniszczeniem. Bez
ograniczeń dla ogólnego charakteru powyższych postanowień, Wykonawca będzie wypełniał
wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa określone w niniejszej Umowie i Przepisach
Prawa.
28.4.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Planu Realizacji oraz szczegółowych
wymogów Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa, zdarzeń nadzwyczajnych i
zarządzania procedurami ograniczającymi straty, jeśli mają one zastosowanie.
ARTYKUŁ 29 - PLAC BUDOWY I UTRZYMANIE PORZĄDKU
29.1.O ile Wymogi Zamawiającego nie stanowią inaczej, Wykonawca, od chwili rozpoczęcia
Robót na Placu Budowy aż do chwili wydania Zawiadomienia o Ostatecznym Zakończeniu
Robót przez Zamawiającego, zapewnia:
a) ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i monitorowanie Robót; oraz
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b) tymczasowe drogi, ścieżki piesze, strażników i ogrodzenie, jakie mogą być
niezbędne dla korzystania z nieruchomości i ochrony właścicieli i osób zajmujących
przyległe grunty, Zamawiającego, Pozostałych Wykonawców oraz innych osób.
29.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie terenu swoich robót i magazynów w
czystości i porządku oraz ich ochronę.
29.3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki kradzieży, utraty lub
uszkodzenia narzędzi, urządzeń lub materiałów Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy
zostały one spowodowane zaniedbaniem lub zaniechaniem po stronie Zamawiającego.
29.4.Podczas wykonywania Robót, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w pełni
Umowy

oraz

wymogów

Zamawiającego

w

zakresie

bezpieczeństwa

i

zdarzeń

nadzwyczajnych, jak również zaleceń dotyczących czystości. Wykonawca zobowiązuje się
sprzątać, usuwać i utylizować całość zbędnych materiałów, zbiorników, odpadów i
nieczystości powstałych w wyniku Robót. Z chwilą zakończenia Robót, lub wcześniejszego
rozwiązania Umowy, Wykonawca niezwłocznie sprzątnie i usunie całość urządzeń, narzędzi i
zbędnych materiałów z Placu Budowy, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego i pozostawi
Plac Budowy w stanie czystym i gotowym do jego użytkowania i zajęcia przez
Zamawiającego.
29.5.Z chwilą zakończenia Robót, Wykonawca przywróci, na własny koszt, wszelkie składniki
majątkowe uszkodzone w toku wykonywania Robót, włączając, między innymi, budynki,
ogrodzenia, żywopłoty, drogi, torowiska, przepusty, studzienki odpływowe.
ARTYKUŁ 30 - PRAWO WŁASNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
30.1.Z wyjątkiem przypadków, gdy Wymogi Zamawiającego stanowią inaczej, po zapłacie
Wynagrodzenia i odbiorze Robót prawo własności do całości Robót przysługuje
Zamawiającemu, a w związku z powyższym, Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo
własności ani udziały w Robotach. Wykonawca nie użyje, nie skopiuje ani nie ujawni
żadnych Wymogów Zamawiającego ani Robót w jakichkolwiek celach innych niż
wykonywanie Robót.
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Wykonawca może zatrzymać kopię planów i
specyfikacji na potrzeby archiwizacji we własnym zakresie.
30.2.Z zastrzeżeniem postanowień art. 30.1 powyżej, w przypadku, gdy w wyniku Robót
Wykonawca lub jego Podwykonawcy opracują technologię, proces lub metodę robót, które
nie są wynikiem Informacji Poufnych Zamawiającego ani Wymogów Zamawiającego,
Wykonawcy, lub odpowiednio jego Podwykonawcy zachowują prawo własności takiej
technologii, procesu lub metody robót. W przypadku, gdy prawo własności przysługuje
stronie innej niż Zamawiający, Zamawiającemu oraz jego cesjonariuszom będzie
przysługiwało prawo do posiadania i zachowania, na własny użytek kopii oraz korzystania z
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Usług Inżynieryjnych oraz innych informacji, na potrzeby Robót lub eksploatacji, naprawy,
konserwacji, wymiany, przebudowy lub renowacji Drożdżowni, lub jakiejkolwiek jej części.
30.3.Z zastrzeżeniem postanowień art. 30.1 powyżej, Wykonawca zachowa poufny charakter
wszystkich Praw Własności, nie korzystając z takich Praw ani jakiejkolwiek ich części w
celach innych niż wykonywanie Robót ani nie ujawniając ich innym osobom bez uprzedniej
zgody Zamawiającego.
30.4.Niezależnie od postanowień art. 30.1 powyżej lub innych postanowień niniejszej
Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za Usługi Projektowe i Inżynieryjne, aż do chwili
ich odbioru przez Zamawiającego. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Usług
Projektowych i Inżynieryjnych lub jakiejkolwiek ich części przed ich odbiorem przez
Zamawiającego, Usługi Projektowe i Inżynieryjne, lub ich odpowiednia część, zostaną
niezwłocznie powtórnie wykonane i wymienione przez Wykonawcę, na jego koszt, chyba, że
taką utratę, uszkodzenie lub zniszczenie spowodował Zamawiający.
30.5.Prawo własności całości zakończonych Robót lub Robót w toku budowy na Placu
Budowy oraz całości Dostaw, z wyjątkiem narzędzi i urządzeń stanowiących własność lub
wynajętych przez Wykonawcę lub Podwykonawców, których włączenia do Robót nie
przewiduje

się,

stają

się

własnością

Zamawiającego

z

chwilą

dokonania

przez

Zamawiającego zapłaty z ich tytułu.
30.6.Niezależnie od postanowień art. 30.5 powyżej, do chwili wcześniejszego z
następujących

zdarzeń:

wydania

przez

Zamawiającego

Świadectwa

Funkcjonalnej

Gotowości lub Zawiadomienia o Ostatecznym Zakończeniu Robót, Wykonawca ponosi
całość ryzyka z tytułu i pozostaje odpowiedzialny za:
a) wszystkie przedmioty dostarczone przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców,
które mają zostać włączone do Robót lub wykorzystane w toku wykonywania Robót;
b) wszystkie przedmioty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, które mają
zostać włączone do Robót lub wykorzystane w toku wykonywania Robót; oraz
c) wszystkie tymczasowe budowle Drożdżowni wykorzystywane w toku wykonywania
Robót; oraz
(d) wszelkie Roboty zakończone lub będące w toku.
30.7.Żadne z materiałów, dostaw ani urządzeń włączonych do Robót nie podlegają żadnym
instrumentom zabezpieczenia, obciążeniu, finansowaniu ani innym umowom, na mocy
których udział w nich zachowuje Wykonawca lub osoby trzecie.
ARTYKUŁ 31 - PATENTY I LICENCJE
31.1.Wykonawca

obejmie

Zamawiającego

odpowiedzialnością

odszkodowawczą

na

wypadek wszelkich roszczeń, kosztów i żądań, w tym kosztów obsługi prawnej, powstałych z
tytułu naruszenia patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub wzoru przemysłowego

39

dotyczącego urządzeń, maszyn, materiałów, konstrukcji, procesów metod lub projektów
dostarczonych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, w toku wykonywania Robót.
31.2.Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego jeśli Wykonawca posiada lub
powziął wiedzę o jakimkolwiek patencie, znaku towarowym, prawie autorskim, wzorze
przemysłowym lub podobnym prawie, na mocy którego można racjonalnie oczekiwać
uznania danego pozwu z powodu wykorzystania lub nabycia przez Zamawiającego
urządzeń, maszyn, materiałów, konstrukcji, procesów, metod lub projektów, jakie zostały lub
mają zostać włączone przez Wykonawcę jako element Robót. Po zawiadomieniu
Zamawiającego, Wykonawca nie dokona włączenia takich urządzeń, maszyn, materiałów,
konstrukcji, procesów, metod ani projektów do żadnych planów, rysunków, specyfikacji ani
innych dokumentów, ani nie wykorzysta ich w związku z Robotami bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
31.3.Jeśli jakiekolwiek urządzenia, maszyny, materiały, konstrukcje, procesy, metody lub
projekty, jakie zostały lub mają zostać włączone przez Wykonawcę jako element Robót
uznane zostaną za naruszenie patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub wzoru
przemysłowego czy podobnego prawa, Wykonawca, według własnego uznania i na własny
koszt: nabędzie dla Zamawiającego prawo korzystania z takich urządzeń, maszyn,
materiałów, konstrukcji, procesów, metod i projektów lub dokona ich wymiany na takie same
urządzenia, maszyny, materiały, konstrukcje, procesy, metody lub projekty, które nie
powodują naruszenia takich praw lub dokona modyfikacji urządzeń, maszyn, materiałów,
konstrukcji, procesów, metod i projektów skutkującej brakiem naruszenia takich praw.
31.4.Wykonawca

niniejszym

udziela

Zamawiającemu

niewyłącznej,

bezpłatnej,

nieograniczonej w czasie i nieodwołalnej licencji na potrzeby eksploatacji i konserwacji
Drożdżowni obejmującej:
a) korzystanie ze wszelkich patentów, wzorów przemysłowych, praw autorskich,
projektów, procesów i technologii związanych z Robotami, jakie stanowią własność
Wykonawcy lub znajdują się pod jego kontrolą; oraz
b) wykonywanie, zlecanie wykonywania i korzystanie z urządzeń, maszyn,
materiałów,

konstrukcji,

projektów,

metod

i

procesów dostarczonych

przez

Wykonawcę w ramach Umowy.
31.5.Prawa udzielone Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy art. 31.4 powyżej mogą
być przedmiotem cesji dokonanej przez Zamawiającego na rzecz innych osób trzecich.
ARTYKUŁ 32 - INFORMACJE POUFNE I KOMUNIKATY
32.1.Każda ze Stron zachowa poufny charakter Informacji Poufnych i nie ujawni ich osobom
trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Wykonawca nie wykorzysta Informacji
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Poufnych uzyskanych od Zamawiającego na potrzeby inne niż związane z wykonywaniem
Robót.
32.2 Niezależnie od postanowień art. 32.1 powyżej, Wykonawca może ujawnić Informacje
Poufne uzyskane od Zamawiającego tym spośród swoich pracowników, Podwykonawców
oraz, odpowiednio, ich pracowników, którym Wykonawca zmuszony jest ujawnić takie
Informacje Poufne w celu umożliwienia Wykonawcy wykonywania Robót, z zastrzeżeniem,
jednakże, iż Wykonawca zapewni wykonywanie postanowień art. 32.1. przez jego
pracowników i przedstawicieli oraz umowne związanie jego Podwykonawcy oraz,
odpowiednio,

ich

pracowników

i

przedstawicieli,

zobowiązaniem

do

wykonywania

postanowień art. 32.1.
32.3 Niezależnie od postanowień art. 32.1 powyżej, Zamawiający może ujawnić:
a) Informacje Poufne uzyskane od Wykonawcy tym spośród swoich pracowników,
Pozostałych Wykonawców, dla których ich ujawnienie jest niezbędne podczas
wykonywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, jednakże, iż Zamawiający
poinformuje ich o zastrzeżonym charakterze ujawnianych Informacji Poufnych;
b) kopię niniejszej Umowy (z wyłączeniem kwestii związanych z ceną i płatnością)
osobom trzecim zapewniającym lub zamierzającym zapewnić finansowanie w związku
z Drożdżownią lub Robotami wykonywanymi w ramach niniejszej Umowy.
32.4.Niezależnie od postanowień art. 32.1 powyżej, Informacje Poufne mogą zostać
ujawnione przez Stronę jeśli ich ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa lub
wymagane przez organ regulacyjny, administracyjny lub inny właściwy organ upoważniony
do żądania ich ujawnienia. W takim przypadku, Strona ujawniająca Informacje Poufne
niezwłocznie dostarczy drugiej Stronie zawiadomienie o takim wymogu i dokona ujawnienia
wyłącznie tych spośród Informacji Poufnych, jakich ujawnienia żąda dany organ lub władza.
32.5.Wykonawca nie wykorzysta nazwy Zamawiającego ani nazwy żadnego z podmiotów
powiązanych Zamawiającego, zastrzeżonych ani niezastrzeżonych znaków towarowych
Zamawiającego lub podmiotów powiązanych Zamawiającego w sloganach lub innych
materiałach reklamowych lub promocyjnych ani w publicznych komunikatach, nie będzie
fotografował ani wykorzystywał fotografii Placu Budowy ani zezwalał na fotografowanie lub
korzystanie z takich fotografii bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Przedstawiciela
Zamawiającego.
ARTYKUŁ 33 - SIŁA WYŻSZA
33.1.Zamawiający lub Wykonawca mogą powołać się na wystąpienie Przypadku Siły
Wyższej poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego zawiadomienia, wraz z
proponowanym

planem

działań

naprawczych

mających

na

celu

rozwiązanie

lub
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zminimalizowanie skutków Siły Wyższej, w terminie czterdziestu ośmiu (48) godzin od daty
wystąpienia Przypadku Siły Wyższej.
33.2.Na potrzeby niniejszej Umowy, Przypadek Siły Wyższej oznacza zdarzenie, inne niż
finansowe możliwości Strony lub zdarzenie stanowiące opóźnienie na mocy postanowień art.
33 lub art. 34, które uniemożliwia danej Stronie lub opóźnia wykonywanie przez daną Stronę
obowiązków w ramach niniejszej Umowy w zakreślonym terminie a które pozostaje poza
kontrolą i nie wynika z winy ani zaniedbania Strony powołującej się na takie zdarzenie, a
którego wystąpienia, przy zachowaniu przez daną Stronę należytej staranności, Strona ta nie
mogła racjonalnie przewidzieć przy zawieraniu niniejszej Umowy, które to zdarzenie, w chwili
jego wystawienia, pozostaje poza obiektywną kontrolą Strony zobowiązanej do wykonania
danego obowiązku na mocy Umowy a Strona taka nie jest w stanie w sposób racjonalny
zapobiec ani uniknąć danego zdarzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że
strajki, blokady, zamieszki lub zdarzenia o podobnym charakterze mające wpływ na
Wykonawcę lub jego Podwykonawców, nie stanowią, niezależnie od okoliczności, Przypadku
Siły Wyższej.
33.3.Jeśli Wykonawca udzieli zawiadomienia wskazującego, że Roboty lub ich część są
dotknięte Przypadkiem Siły Wyższej, a Zamawiający zgodzi się z takim zawiadomieniem,
wówczas Zamawiający:
a) poleci Wykonawcy zakończenie Robót, dokonując korekty terminów Harmonogramu
wynikającej z Przypadku Siły Wyższej; lub
b) wstrzyma Roboty lub ich część zgodnie z postanowieniami art. 35 niniejszej Umowy;
lub
c) rozwiąże Umowę lub jej część zgodnie z postanowieniami art. 38.1 niniejszej
umowy.
33.4.Jeśli Zamawiający nie zgadza się, że Roboty lub jakakolwiek część Robót zostały
dotknięte Przypadkiem Siły Wyższej określonym w zawiadomieniu dostarczonym przez
Wykonawcę zgodnie z art. 33.3 powyżej, kwestia ta zostanie uznana za Spór i będzie
rozstrzygana zgodnie z postanowieniami art. 46. niniejszej Umowy.
33.5.Wszelkie opóźnienia lub naruszenia po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, które
wynikają z Przypadku Siły Wyższej, nie stanowią naruszenia niniejszej Umowy, nie stanowią
podstawy roszczeń odszkodowawczych ani nie skutkują podwyższeniem Wynagrodzenia.
ARTYKUŁ 34 - OPÓŹNIENIA WYSTĘPUJĄCE Z WINY WYKONAWCY
34.1.Jeśli Wykonawca jest odpowiedzialny za opóźnienie w postępach Robót, lub nie
zakończy danej części Robót w terminie określonym w Harmonogramie, wówczas
Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, dostarczy plan
naprawczy i wykona wszelkie działania niezbędne lub wymagane przez Przedstawiciela
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Zamawiającego w celu nadrobienia straconego czasu oraz uniknięcia dalszych opóźnień w
wykonywaniu Robót, włączając, między innymi, pracę w nadgodzinach oraz pozyskanie i
wykorzystanie niezbędnej, dodatkowej siły roboczej i urządzeń.
34.2.Postanowienia

art.34.1

powyżej

nie

ograniczają

obowiązku

uiszczenia

przez

Wykonawcę Kary Umownej należnej zgodnie z postanowieniami art. 24 powyżej.
ARTYKUŁ 35 - OPÓŹNIENIA WYSTĘPUJĄCE BEZ WINY WYKONAWCY
35.1.Jeśli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z powodu działania lub zaniechania
po stronie Zamawiającego lub Pozostałych Wykonawców, niezgodnego z postanowieniami
niniejszej Umowy, wówczas Harmonogram zostanie przedłużony o taki racjonalny okres
czasu, jaki będzie niezbędny do umożliwienia Wykonawcy zlikwidowania opóźnienia.
35.2.Wykonawca nie powoła się na opóźnienie ani nie zażąda przedłużenia terminu z
powodu opóźnienia bez udzielenia Zamawiającemu zawiadomienia o żądaniu wraz z
Propozycją Zmiany zawierającą wniosek o korektę Harmonogramu lub Wynagrodzenia nie
później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia rozpoczęcia opóźnienia, z zastrzeżeniem
jednakże, że w przypadku utrzymującej się przyczyny opóźnienia wymagane jest złożenie
jednego zawiadomienia o żądaniu. W przypadku jego przyjęcia przez Zamawiającego w
okolicznościach określonych w art. 15.4 powyżej, Zamawiający wyda Zatwierdzenie Zmiany
zgodnie z postanowieniami art.15.5 powyżej.
35.3.Jeśli Strony nie osiągną porozumienia co do treści lub warunków przewidzianych w
Propozycji Zmiany złożonej przez Wykonawcę zgodnie z art. 35.2 powyżej, wówczas
Wykonawca, przed przystąpieniem do dalszych Robót, skieruje do Zamawiającego
zawiadomienie podsumowujące jego stanowisko, z zastrzeżeniem, że niezależnie od
powyższego, Wykonawca zobowiązany jest kontynuować wykonywanie Robót. W takim
przypadku, Wykonawca będzie prowadzić codzienne zestawienia ilości czasu, materiałów i
urządzeń zużytych w związku ze spornymi Robotami i przedkładać takie zestawienia
codziennie Przedstawicielowi Zamawiającego. Uprawnienie Wykonawcy do uzyskania
zmiany Harmonogramu lub Wynagrodzenia zostanie w takim wypadku uznane za Spór i
będzie rozstrzygane zgodnie z postanowieniami art. 46. niniejszej Umowy.
35.4.Jeśli Wykonawca nie złoży Propozycji Zmiany w terminie wskazanym w art. 35.2
powyżej, wówczas Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłaszania Zamawiającemu roszczeń
z tytułu opóźnienia w wykonywaniu Robót spowodowanego działaniem lub zaniechaniem po
stronie Zamawiającego lub Pozostałych Wykonawców.
ARTYKUŁ 36 - WSTRZYMANIE ROBÓT
36.1.W uzupełnieniu innych praw przysługujących Zamawiającemu na mocy niniejszej
Umowy lub na mocy Przepisów Prawa, Zamawiający może w dowolnym czasie, w drodze

43

zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy wskazującego datę wejścia w życie
wstrzymania, wezwać Wykonawcę do wstrzymania Robót lub dowolnej ich części.
36.2.Z chwilą wydania zawiadomienia na podstawie art. 36.1 powyżej, Zamawiający zapewni
niezwłoczne omówienie z Wykonawcą szczegółowych wymogów wstrzymania oraz faktu
ewentualnego przewidywania przez Zamawiającego wystąpienia konieczności dokonania
demobilizacji lub przeszeregowania niewykorzystywanych urządzeń lub personelu w wyniku
takiego wstrzymania.
36.3.Z

chwilą

odbioru

zawiadomienia,

Wykonawca

zaprzestanie

wykonywania

Wstrzymanych Robót, składanie dalszych zleceń zakupu lub umów z Podwykonawcami w
odniesieniu do Wstrzymanych Robót i niezwłocznie podejmie racjonalne starania mające na
celu uzyskanie zawieszenia warunków zadowalających dla Zamawiającego w odniesieniu do
wszystkich zleceń zakupu, umów z Podwykonawcami, umów na dostawy oraz umów najmu
związanych ze Wstrzymanymi Robotami. Wykonawca będzie nadal wykonywać wszelkie
pozostałe części Robót, które nie zostały wstrzymane przez Zamawiającego.
36.4 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o:
a) liczbie personelu Wykonawcy, który pozostaje bezczynny w skutek wstrzymania
Robót;
b) kosztach pracy związanych z bezczynnością personelu Wykonawcy wskutek
wstrzymania Robót;
c) kosztów transportu personelu Wykonawcy zwolnionego w trakcie wstrzymania
Robót;
d) kosztów urządzeń oraz urządzeń dodatkowych, jakie nie są używane na skutek
wstrzymania Robót; oraz
e) wszelkich innych kosztów oraz informacji o sile roboczej, materiałach lub
urządzeniach

związanych

ze

wstrzymaniem Robót,

do

dostarczenia

których

Zamawiający może wezwać Wykonawcę.
36.5.Zamawiający może zezwolić na wznowienie Wstrzymanych Robót lub ich części
powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę z racjonalnym wyprzedzeniem, poprzez określenie
części Wstrzymanych Robót, jakie mają zostać wznowione oraz daty wejścia w życie takiego
wznowienia. Wykonawca wznowi Wstrzymane Roboty w dacie zawiadomienia i w zakresie w
nim wskazanym, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy data wznowienia przypada później
niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty wstrzymania, Wykonawca może, w drodze
Propozycji Zmiany złożonej w terminie siedmiu (7) dni od daty odbioru zawiadomienia o
wznowieniu,

zwrócić

się

o

Zatwierdzenie

Zmiany

dotyczącej

racjonalnej

zmiany

Harmonogramu lub Wynagrodzenia (obejmującej te koszty i utratę zysków, jakie Wykonawca
racjonalnie poniósł jako bezpośredni rezultat wstrzymania Robót, o ile wstrzymanie to
obowiązywało przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni).
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36.6.Jeśli Strony nie osiągną porozumienia co do treści lub warunków przewidzianych w
Propozycji Zmiany wydanej przez Wykonawcę zgodnie z art. 36.5 powyżej, wówczas
Wykonawca, przed przystąpieniem do dalszych Robót, skieruje do Zamawiającego
zawiadomienie podsumowujące jego stanowisko, z zastrzeżeniem, że niezależnie od
powyższego, Wykonawca będzie kontynuował wykonywanie Robót. W takim przypadku,
Wykonawca będzie prowadził codzienne zestawienia ilości czasu, materiałów i urządzeń
zużytych w związku ze spornymi Robotami i przedkładał takie zestawienia codziennie
Przedstawicielowi

Zamawiającego.

Uprawnienie

Wykonawcy

do

uzyskania

korekty

Harmonogramu lub Wynagrodzenia zostanie uznane w takim przypadku za Spór i będzie
rozstrzygany zgodnie z postanowieniami art. 46. niniejszej Umowy
36.7.Jeśli Wykonawca nie złoży Propozycji Zmiany w terminie wskazanym w art. 36.5
powyżej, wówczas Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłaszania roszczeń przeciwko
Zamawiającemu z tytułu wstrzymania Robót na okres przekraczający trzydzieści (30) dni.
36.8.Wykonawca korzysta ze swoich pracowników, urządzeń i materiałów w sposób, oraz
podejmuje wszelkie inne kroki, jakie mogą być niezbędne lub wskazane w celu
zminimalizowania kosztów związanych ze Wstrzymanymi Robotami. W okresie wstrzymania
Robót, Wykonawca zabezpieczy Wstrzymane Roboty oraz wszelkie materiały i urządzenia,
jakie są w związku z nimi wykorzystywane lub do nich włączone.
36.9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę zysków z tytułu
Wstrzymanych Robót ani jakiejkolwiek ich części lub rezygnacji Wstrzymanych Robót z
zakresu Umowy.
ARTYKUŁ 37 - OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
37.1.Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas określony wykonania przez Wykonawcę
Robót zgodnie z Harmonogramem i obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony do
dnia w którym po wykonaniu całości Robót przez Wykonawcę Zamawiający wyda
Wykonawcy Zawiadomienie o Ostatecznym Zakończeniu Robót zgodnie z art. 23.3 niniejszej
Umowy.
37.2.Niezależnie od powyższego, wszelkie zobowiązania Stron wynikające z niniejszej
Umowy w okresie po jej wygaśnięciu, w tym w szczególności wszystkie dotyczące zapłaty
należności i rozliczeń między Stronami, gwarancji dobrego wykonania i funkcjonalności,
pozostają w mocy.
ARTYKUŁ 38 - WYPOWIEDZENIE UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY
38.1.W uzupełnieniu innych praw przysługujących Zamawiającemu w ramach niniejszej
Umowy lub na mocy Przepisów Prawa, Zamawiający może, w dowolnym czasie,
wypowiedzieć Umowę, lub dowolną jej część bez podania przyczyny, w drodze
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zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy, w którym wskaże Roboty lub ich część
podlegającą wypowiedzeniu bez podania przyczyny oraz datę wejścia w życie takiego
wypowiedzenia.
38.2.Z chwilą odbioru zawiadomienia określonego w art. 38.1 powyżej, Wykonawca
zaprzestanie wykonywania Robót objętych wypowiedzeniem zgodnie z zawiadomieniem,
podejmując wszelkie niezbędne lub wskazane kroki mające na celu zakończenia
wykonywania Robót w sposób bezpieczny, ekonomiczny i terminowy, z należytym
uwzględnieniem wpływu takiego rozwiązania na środowisko naturalne. Wykonawca
kontynuować będzie wykonywanie wszelkich pozostałych części Robót nie objętych
wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
38.3.W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jakiejkolwiek części Robót na mocy
postanowień niniejszego art. 38:
a) Wykonawca zaprzestanie wykonywania Robót zgodnie z zawiadomieniem i podejmie
kroki, jakie mogą być niezbędne lub wskazane w celu zminimalizowania kosztów dla
Zamawiającego związanych z wypowiedzeniem Robót lub ich części a Zamawiający nie
będzie odpowiedzialny za

takie

koszty poniesione przez Wykonawcę

w wyniku

wypowiedzenia Robót;
b) Wykonawca podpisze i dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane przez
Zamawiającego i podejmie wszystkie kroki wymagane przez Zamawiającego w celu
dokonania cesji i pełnego przeniesienia na Zamawiającego praw i korzyści Wykonawcy na
mocy istniejących umów z Podwykonawcami Wykonawcy, które związane są z Robotami;
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość Robót wykonanych do dnia rozwiązania,
zgodnie z art. 13 powyżej, przy czym kwota taka zostanie pomniejszona o wszelkie kwoty już
wypłacone na rzecz Wykonawcy, odkupi zamówione przez Wykonawcę Dostawy, pokryje
inne koszty, które Wykonawca poniósł tytułem realizacji Umowy oraz kwotę Kary Umownej;

ARTYKUŁ 39 - WYPOWIEDZENIE UMOWY Z PODANIEM PRZYCZYNY
39.1.Zamawiający może niezwłocznie wypowiedzieć Umowę w drodze zawiadomienia
skierowanego do Wykonawcy w następujących okolicznościach:
a) jeśli Wykonawca stanie się niewypłacalny lub dokona cesji generalnej na rzecz
swoich wierzycieli, przystąpi do układu z wierzycielami lub w inny sposób ogłosi swoją
niewypłacalność lub w odniesieniu do Wykonawcy złożony zostanie wniosek lub
wydane zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub ustanowieniu zarządu
przymusowego;
b) jeśli wydany zostanie nakaz lub podjęta zostanie uchwała w przedmiocie
rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy;
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c) jeśli w odniesieniu do Wykonawcy lub majątku Wykonawcy ustanowiony zostanie
kurator, syndyk, zarządca lub inny urzędnik o podobnych uprawnieniach;
d) jeśli Wykonawca zaprzestanie prowadzenia swojej działalności w zwykłym toku;
e) jeśli wierzyciel przejmie w posiadanie jakąkolwiek część majątku Wykonawcy lub w
odniesieniu do takiego majątku nastąpi jego zajęcie sądowe, egzekucja lub podobny
proces, który pozostanie niezaspokojony przez Wykonawcę; oraz
f) jeśli wystąpi przypadek Siły Wyższej i trwa przez okres przekraczający trzydzieści
(30) kolejnych dni, powodując przerwanie lub wstrzymanie zasadniczo całości lub
głównej części Robót w tym okresie.
39.2.Z chwilą odbioru zawiadomienia na mocy art.39.1 powyżej, Wykonawca zaprzestanie
wykonywania Robót zgodnie z zawiadomieniem i podejmie kroki, jakie mogą być niezbędne
lub wskazane w celu zminimalizowania kosztów dla Zamawiającego związanych z
rozwiązaniem Robót.
39.3.W uzupełnieniu praw Zamawiającego przewidzianych w Przepisach Prawa oraz na
mocy art. 38.1 powyżej, jeśli Wykonawca nie wykonuje postanowień, warunków, zapewnień
lub obowiązków w ramach niniejszej Umowy, lub złożył nieprawdziwe oświadczenie lub
zapewnienie, Zamawiający może skierować do Wykonawcy zawiadomienie o naruszeniu
Umowy.
39.4.W przypadku, gdy Zamawiający skieruje do Wykonawcy zawiadomienie o naruszeniu
Umowy na mocy art. 39.3 powyżej, Wykonawca w terminie trzydziestu (30) dni
następujących bezpośrednio po odbiorze zawiadomienia, lub w dłuższym terminie, jaki
Zamawiający uzna za racjonalny i wyznaczy w zawiadomieniu o naruszeniu lub uzgodni
następnie na piśmie, zobowiązany jest naprawić takie naruszenie lub rozpocząć sądowne
dochodzenie jego naprawy. Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy naruszenia we
wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może rozwiązać całość lub jakąkolwiek część
Umowy w drodze zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy z wyprzedzeniem dwóch (2)
dni.
39.5 W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jakiejkolwiek części Robót na mocy
postanowień art. 39.1 lub art. 39.4 powyżej:
a) Wykonawca zaprzestanie wykonywania Robót zgodnie z zawiadomieniem i
podejmie kroki, jakie mogą być niezbędne lub wskazane w celu zminimalizowania
kosztów dla Zamawiającego związanych z wypowiedzeniem Robót lub ich części a
Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za takie koszty poniesione przez Wykonawcę
w wyniku zakończenia Robót;
b) Zamawiającemu przysługuje prawo przejęcia w posiadanie Dostaw, urządzeń i
materiałów Wykonawcy oraz Drożdżowni oraz wykorzystanie ich na potrzeby
zakończenia Robót;

47

c) Wykonawca podpisze i dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane
przez Zamawiającego i podejmie wszystkie kroki wymagane przez Zamawiającego w
celu dokonania cesji i pełnego przeniesienia na Zamawiającego praw i korzyści
Wykonawcy na mocy istniejących umów z Podwykonawcami Wykonawcy, które
związane są z Robotami;
d) Zamawiający może zakończyć lub zlecić zakończenie Robót innym osobom na koszt
Wykonawcy;
e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość Robót wykonanych w sposób
zadowalający do dnia rozwiązania, zgodnie z art. 13 powyżej, przy czym kwota taka
zostanie pomniejszona o wszelkie kwoty już wypłacone na rzecz Wykonawcy, kwotę
ewentualnej Kary Umownej oraz wszelkie dodatkowe koszty, straty i wydatki, włączając
koszty obsługi prawnej, jakie Zamawiający poniesie, zaciągnie lub pokryje, w tym
wszelkie kwoty, jakie Zamawiający musi wypłacić w celu doprowadzenia do
zadowalającego zakończenia Robót przez innych wykonawców;
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kary, odszkodowania ani utracone
korzyści w wyniku wypowiedzenia Robót lub Umowy przez Zamawiającego na mocy
niniejszego art. 39.
39.6.Prawa i środki naprawcze przewidziane w niniejszym art. 39 stanowią uzupełnienie
praw i środków prawnych przewidzianych na mocy Przepisów Prawa lub pozostałych
postanowień niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ 40 - PODATKI
40.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za płatności:
a) wszelkich podatków należnych z tytułu wykonywania lub zakończenia Robót,
włączając, między innymi, koncesje, zezwolenia i opłaty rejestracyjne oraz podatki
dochodowe Wykonawcy, zysk, franszyzę, podatki od nieruchomości stanowiące
majątek spółki lub majątek osób fizycznych;
b) wszelkich podatków z tytułu zatrudnienia i składek na ubezpieczenie społeczne z
tytułu Przepisów Prawa lub należnych do zapłaty w imieniu pracowników Wykonawcy
lub jego Podwykonawców;
c) wszystkich ceł, podatków od towarów i usług i podatków akcyzowych, opłat
należnych w odniesieniu do siły roboczej, maszyn, materiałów i urządzeń
dostarczanych przez Wykonawcę i wykorzystywanych w toku wykonywania Robót lub
włączonych do Robót.
40.2.Wykonawca

obejmie

Zamawiającego

odpowiedzialnością

odszkodowawczą

na

wypadek wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z braku dokonania przez Wykonawcę lub
jego Podwykonawców terminowych płatności pozycji, o których mowa w niniejszym Artykule
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lub podobnych pozycji, za które Wykonawca jest odpowiedzialny. Wykonawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za zapłatę i pokrywa wszelkie odsetki, kary i inne zobowiązania
powstałe z tytułu braku takich płatności.
ARTYKUŁ 41 - KWESTIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
41.1.Wykonawca zobowiązuje się nie stosować, transportować ani nie przechowywać
Substancji Niebezpiecznych na Placu Budowy, z wyjątkiem przypadków objętych uprzednią
zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, i zapewni przestrzeganie tego zakazu przez jego
Podwykonawców. Wszelkie stosowane, transportowane lub przechowywane Substancje
Niebezpieczne będą używane zgodnie z Przepisami Prawa i wytycznymi Zamawiającego
oraz ewentualnymi wymogami dotyczącymi stosowania, transportu i przechowywania
Substancji Niebezpiecznych, które Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać.
41.2.Wykonawca zapewni, aby wszelkie emisje, odpływy powierzchniowe oraz ścieki będące
skutkiem działalności Wykonawcy nie przekraczały wartości wskazanych w Wymogach
Zamawiającego lub przewidzianych przez Przepisy Prawa.
41.3.Wykonując Roboty, Wykonawca podejmuje wszelkie racjonalne działania mające na
celu ochronę Środowiska oraz ograniczenie szkodliwości i uciążliwości dla osób imienia w
związku z zanieczyszczeniem, hałasem i innymi skutkami jego działalności. W tym celu,
Wykonawca wprowadzi, na własny koszt, wszystkie procedury kontroli i inne środki
niezbędne do zapobiegania, unikania i ograniczenia skażenia i zanieczyszczenia (gleby,
powietrza, wody, etc.) oraz szkód i uciążliwości dla osób i mienia ze strony materiałów lub
urządzeń przechowywanych na Placu Budowy (niezależnie od faktu, czy są one
wykorzystywane tymczasowo w toku wykonywania Robót lub mają zostać wbudowane do
Drożdżowni), części Drożdżowni już zrealizowanej, prowadzenia Robót lub wynikających z
działań personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców.
41.4.W przypadku skażenia lub zanieczyszczenia przez materiały lub urządzenia
przechowywane na Placu Budowy (niezależnie od faktu, czy są one wykorzystywane
tymczasowo w toku wykonywania Robót lub mają zostać wbudowane do Drożdżowni), część
Drożdżowni już zrealizowanej, w wyniku prowadzenia Robót lub działań personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawców, Wykonawca zwróci na rzecz Zamawiającego
wszelkie

kwoty

jakie

Zamawiający

zobowiązany

będzie

uiścić

na

rzecz

władz

administracyjnych, odpowiednich organów lub osób trzecich tytułem kar lub odszkodowania
za naruszenie przepisów o ochronie środowiska naturalnego, za utratę zdrowia, uszkodzenie
majątku ruchomego lub nieruchomego osób trzecich z powodu wspomnianego skażenia,
zanieczyszczenia

lub

hałasu.

Zamawiający

powiadomi

Wykonawcę

o

wszelkich

roszczeniach osób trzecich i będzie stale informował Wykonawcę o ich stanie.
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ARTYKUŁ 42 - MOC OBOWIĄZUJĄCA POSTANOWIEŃ
42.1.Jeśli Umowa lub jakakolwiek część Robót zostanie wypowiedziana zgodnie z
postanowieniami art.38 lub art. 39 powyżej, wówczas art. 26 pozostaje w mocy po takim
wypowiedzeniu a Okres Gwarancji w odniesieniu do Robót lub części Robót, które uzyskały
Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości, pozostaje w mocy niezależnie od rozwiązania
niniejszej Umowy.
42.2.Z chwilą wypowiedzenia (niezależnie od przyczyny) lub wygaśnięcia niniejszej Umowy,
zobowiązania do zachowania poufności określone w art. 32 powyżej pozostają w mocy przez
okres trzech (3) lat liczony od daty wspomnianego wypowiedzenia lub wygaśnięcia.
42.3.Wszelkie zasady, zobowiązania, postanowienia lub warunki niniejszej Umowy, które, jak
wyraźnie stanowi niniejsza Umowa lub przez wzgląd na ich charakter pozostają w mocy po
rozwiązaniu Umowy zachowują w pełni swoją moc i skuteczność po i niezależnie od takiego
rozwiązania, i nie zostaną powiązane z rozwiązaniem, aż do chwili, gdy takie zasady,
zobowiązania, postanowienia lub warunki zostaną spełnione lub wygasną ze względu na ich
charakter.

ARTYKUŁ 43 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I PRZEJĘCIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO
43.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność i obejmie odpowiedzialnością odszkodowawczą
Zamawiającego na wypadek wszelkich strat, odszkodowań i wydatków z tytułu:
a) szkód materialnych spowodowanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w
odniesieniu do Robót, Placu Budowy, majątku Zamawiającego lub Pozostałych
Wykonawców lub majątku powierzonego pieczy, będącego pod opieką lub kontrolą
Zamawiającego lub Pozostałych Wykonawców; oraz
b) kosztów naprawy lub usunięcia wszelkich zniszczeń dróg, mostów, torowisk,
autostrad, gruntów, kanałów irygacyjnych, rowów lub urządzeń z nim i związanych
przyległych do Placu Budowy i Drożdżowni, spowodowanych przez lub wynikających z
jakichkolwiek działań Wykonawcy lub jego Podwykonawców

ARTYKUŁ 44 - UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
44.1.Wykonawca

robót

budowlanych

zobowiązany

jest

zawrzeć

ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww.
szkód wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z wykonywaniem prac budowlanych
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będących przedmiotem niniejszej umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż
10.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
44.2.Przedmiot ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie czynności wykonywane w
ramach umowy zawartej z Zamawiającym, w szczególności na terenie budowy lub w jej
bezpośrednim sąsiedztwie.
44.3.

Polisa

ubezpieczeniowa

może

przewidywać

udział

własny/franszyzę

redukcyjną/franszyzę integralną, w wysokości 5% szkody nie więcej jednak niż 20.000,-PLN.
44.4.Okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się od daty rozpoczęcia prac/daty przejęcia
placu budowy (data wcześniejsza) i trwać do czasu zakończenia prac budowlanych przez
Wykonawcę (podpisanie protokołu odbioru końcowego robót).
W razie wydłużenia okresu realizacji umowy o wykonanie prac budowlanych, okres
ubezpieczenia wskazany w polisie ubezpieczenia OC powinien zostać odpowiednio
skorygowany, tak aby obejmował cały okres realizacji prac przez Wykonawcę oraz
następujące po nim okresy gwarancyjne/rękojmi.
44.5.W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy obrotowej, zobowiązany jest on do
odnawiania ww. polisy i utrzymywania jej w mocy przez cały okres realizacji robót, okres
gwarancji/rękojmi oraz dodatkowy 3-letni okres. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu certyfikat potwierdzający włączenie realizowanego kontraktu do
ubezpieczenia w ramach polisy obrotowej.
44.6.Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

zgłaszania

uwag

i

zastrzeżeń

do

przedstawionej mu przez Wykonawcę polisy, które to muszą zostać uwzględnione przez
Wykonawcę przed finalnym podpisaniem umowy o roboty budowlane, w takim zakresie w
jakim ryzyko związane z wykonywaniem prac przez Wykonawcę uzasadnia konieczność
wprowadzenia takich zmian lub też zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiającego, a
żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy rynkowe obowiązujące w tym zakresie.
44.7.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia OC,
po uwzględnieniu ewentualnych uwag zgodnie z pkt 44.6, wraz z udokumentowanymi
płatnościami składki/ I raty składki, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, oraz 7 dni
po terminie płatności kolejnej raty składki.
44.8. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC na wskazanych powyżej warunkach, Zamawiający jest uprawniony do
zawarcia przedmiotowej umowy/ów we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy.

ARTYKUŁ 45 - PRZEDSTAWICIELE STRON I ZAWIADOMIENIA
45.1.Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony jest do podejmowania w imieniu
Zamawiającego zobowiązań we wszelkich kwestiach dotyczących Robót oraz Umowy, a

51

wszelką korespondencję do lub od Przedstawiciela Zamawiającego uznaje się za
korespondencję do lub od Zamawiającego.
45.2.Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do podejmowania w imieniu Wykonawcy
zobowiązań we wszelkich kwestiach dotyczących Robót oraz Umowy, a wszelką
korespondencję do lub od Przedstawiciela Wykonawcy uznaje się za korespondencję do lub
od Wykonawcy. Wykonawca nie dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, z wyjątkiem
przypadków, gdy zmiana taka nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, o ile
taka zmiana nie wykracza poza kontrolę Wykonawcy.
45.3.O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszelkie zawiadomienia,
zatwierdzenia, zgody, upoważnienia i inna korespondencja wymagana lub dopuszczalna na
mocy niniejszej Umowy sporządzana jest na piśmie i przekazywana Przedstawicielowi
Wykonawcy lub, odpowiednio Przedstawicielowi Zamawiającego, i doręczana do rąk
własnych, kurierem lub faksem na adresy i numery faksie Stron określone poniżej:
Do Zamawiającego: ...... …......................................

Do Wykonawcy: …...............................
45.4 Każda ze Stron może dokonać zmiany danych adresowych na potrzeby art. 45.3
powyżej w drodze zawiadomienia o takiej zmianie skierowanego do drugiej Strony z
wyprzedzeniem co najmniej siedmiu (7) dni.
45.5.Faktury i całość dokumentacji pomocniczej przesyłane są pocztą elektroniczną i
doręczane na powyższe adresy (patrz art. 45.3)
45.6.W komunikacji Stron dopuszcza się jest korzystanie z poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że poczta elektroniczna nie będzie wykorzystywana do przekazywania
zawiadomień przewidzianych niniejszą Umową.
45.7.Całość korespondencji wymienianej pomiędzy Stronami w okresie wykonywania
niniejszej Umowy sporządzana jest na piśmie w języku polskim.
45.8.W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela
(Przedstawiciel Wykonawcy) w osobie: ……………………………..
45.9.W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela
(Przedstawiciel Zamawiającego) w osobie(ach): ……………………………
……………………………
ARTYKUŁ 46 - ROZSTRZYGANIE SPORÓW
46.1.W przypadku Sporu powstałego pomiędzy Wykonawcą Zamawiającym w odniesieniu
do ich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca lub Zamawiający
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przekazuje drugiej Stronie zawiadomienie o takim sporze w terminie siedmiu (7) dni od dnia
powstania danego Sporu.
46.2.Wykonawca i Zamawiający potwierdzają, że ich wspólnym zamiarem jest, aby każdy
Spór powstały w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią został możliwie najwcześniej
zidentyfikowany oraz niezwłocznie i skutecznie rozstrzygnięty.
46.3.Każdy Spór zostanie na wstępie zgłoszony Przedstawicielowi Zamawiającego oraz
Przedstawicielowi Wykonawcy, którzy spotkają się niezwłocznie po zidentyfikowaniu Sporu z
zamiarem rozstrzygnięcia go w drodze porozumienia, sporządzając takie porozumienie na
piśmie i podpisując je. Pisemne porozumienie pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego a
Przedstawicielem Wykonawcy podpisane przez nich rozstrzyga spór i jest wiążące wobec
Wykonawcy i Zamawiającego.
46.4.Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawcy nie zdołają
rozstrzygnąć sporu w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia do nich tego Sporu,
Spór przekazany zostanie do rozstrzygnięcia przez komitet wykonawczy składający się ze
wskazanych przez nich, wyższych rangą przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Porozumienie

takie

zostanie

sporządzone

na

piśmie

i

podpisane

przez

takich

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a z chwilą jego podpisania jest
wiążące wobec Wykonawcy i Zamawiającego.
46.5.Jeśli wyższa rangą kadra kierownicza Wykonawcy i Zamawiającego nie zdoła
rozstrzygnąć sporu w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia do nich tego Sporu,
wówczas, Strony skierują sprawę na drogę postępowania sądowego.
46.6.W przypadku, gdy powyższe procedury zawiodą, Spór zostanie przekazany do Sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
46.7.Wykonawca nie dokona, z powodu Sporu, wstrzymania ani zaprzestania wykonywania
Robót ani jakiejkolwiek ich części, włączając przedmiot Sporu, oraz wykona Roboty zgodnie
z poleceniami Zamawiającego do chwili rozstrzygnięcia Sporu.
ARTYKUŁ 47 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
47.1.Niniejsza Umowa i jej interpretacja podlegają prawu polskiemu.
47.2.Brak wykonania lub opóźnienie w wykonaniu przez daną Stronę jakiegokolwiek prawa,
uprawnienia lub przywileju przewidzianego w niniejszej Umowie nie stanowi zrzeczenia się
takiego prawa, uprawnienia czy roszczenia.
47.3.Zrzeczenie się przez daną Stronę jakiegokolwiek prawa, uprawnienia czy roszczenia
nie ogranicza przysługującego tej Stronie prawa w odniesieniu do naruszenia niniejszej
Umowy przez drugą Stronę.
47.4.Każda ze Stron podpisze dodatkowe dokumenty i udzieli dalszych zapewnień jakie
wymagane są dla skuteczności niniejszej Umowy.
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47.5.Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne lub
niewykonalne, fakt uznania danego postanowienia za nieważne nie wpływa na ważność ani
wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
47.6.Wszystkie zapewnienia i porozumienia zawarte w niniejszej Umowie w imieniu danej
Strony mają zastosowanie wobec, zaliczane są na korzyść i są wiążące dla jej odpowiednich
przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy.
47.7.Każda ze Stron niniejszym oświadcza i zapewnia, że posiada uprawnienie i
upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i wykonanie obowiązków w niej przewidzianych.
47.8.Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do
Robót i zastępuje i zamienia wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia i
porozumienia w formie pisemnej bądź ustnej.
47.9.Strony zgodnie ustalają, że umowa może zostać rozwiązana po wykonaniu projektu
budowlanego, bez sankcji zapłaty kar umownych, jeżeli w terminie do dnia 31.12.2010 roku
Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z funduszy unijnych. W takim przypadku
Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania projektu
budowlanego Drożdżowni.
47.10.Niniejsza Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron w polskiej wersji językowej
Na dowód zawartego przez strony porozumienia, Strony podpisały i zawarły niniejszą
Umowę za pośrednictwem należycie upoważnionych członków swoich władz, w dniu
wskazanym na wstępie.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik A – Wymogi Zamawiającego – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik B – Szczegółowe Warunki
Część 1 – Warunki gwarancji
Część 2 – Kary umowne
Część 3 – Dane do faktury i wymagane dokumenty
Część 4 – Wzór gwarancji bankowej
Załącznik C – Wynagrodzenie – Terminy Płatności
Załącznik D – Wzory
Część 1 – Zatwierdzenie Zmiany
Część 2 - Polecenie Zmiany
Część 3 - Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni
Część 4 - Zawiadomienie o Ostatecznym Zakończeniu Robót
Część 5 - Zwolnienie i Świadectwo Końcowej Płatności
Część 6 – Protokół Zakończenia Etapu
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Załącznik E –Harmonogram

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik A – Wymogi Zamawiającego
Wymogi Zamawiającego określa Program Funkcjonalno-Użytkowy
Zawarty w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(treść zostanie załączona do niniejszej Umowy).
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Załącznik B – Szczegółowe Warunki
Część 1 – Warunki Gwarancji
WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancje ogólne
a. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że zrealizowany przedmiot umowy będzie
spełniał wymagania określone w obowiązujących w RP przepisach i Normach, oraz zostanie
oddany bez zastrzeżeń pod względem jakości i będzie mógł być użytkowany w sposób
ciągły.
b. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany zakres prac w okresie 36 miesięcy od dnia
końcowego odbioru robót.
c. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego Świadectwa
Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni.
d.

W

przypadkach

uzasadnionych

względami

technicznymi

dopuszcza

się

(dla

Nieprawidłowości nielimitujących i nie powodujących strat produkcyjnych) przystąpienie do
usunięcia Nieprawidłowości w obopólnie uzgodnionym terminie.
e. Jeżeli w czasie okresu gwarancji ten sam element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu,
wówczas Wykonawca będzie zobowiązany (bez obciążenia kosztami Zamawiającego) do
wprowadzenia w uzasadnionym, obustronnie uzgodnionym czasie takich zmian, które
wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości.
f. Wykonawca zapewni udział na własny koszt swoich przedstawicieli we wszelkich
przeglądach i inspekcjach wynikających z instrukcji obsługi i eksploatacji w okresie gwarancji
urządzeń.
g. Jeżeli prace naprawcze będą wymagały postoju Drożdżowni okres gwarancji będzie
przedłużony o czas dodatkowy równy okresowi naprawy gwarancyjnej.
h. Zamawiający zgłasza awarię osobie (osobom) wskazanej przez Wykonawcę pisemnie
(faksem) lub drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
i. Zamawiający po stwierdzeniu usterki w okresie gwarancji niezwłocznie zawiadomi o niej
Wykonawcę.
j. Z gwarancji wyłączone są w szczególności usterki wynikające z eksploatacji niezgodnej z
dokumentacją eksploatacyjną dostarczoną przez Wykonawcę bądź ingerencji (modyfikacji,
napraw, itp.) Zamawiającego lub stron trzecich bez wcześniejszej pisemnej zgody
Wykonawcy, a także usterki wynikłe z faktu zaistnienia przypadku siły wyższej.
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2. Wartości Gwarantowane

Wartości Gwarantowane umieszczone zostały w poniższej tabeli.
Lp.

Wartość gwarantowana
Produkcja linii

Jedn.

Wartość7)

t/rok

1200 min

1

3. Pomiary Gwarancyjne
1. Wykonawca gwarantuje, że instalacja podczas pracy w okresie gwarancji przy eksploatacji
prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami stosownych Instrukcji
Eksploatacji będzie osiągać Wartości Gwarantowane (zgodnie z punktem 2 niniejszego
Załącznika).
2. Przed ostatecznym przejęciem instalacji do eksploatacji będzie to udokumentowane
Pomiarami Gwarancyjnymi przeprowadzonymi w czasie trwania ruchu próbnego.
3. Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane będą
wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych, z uwzględnieniem krzywych
korekcyjnych.
4. Podczas Pomiarów Gwarancyjnych Wykonawca zademonstruje pełne zdolności
eksploatacyjne instalacji w zakresie określonym projektem podstawowym i Wymogami
Zamawiającego oraz zademonstruje osiągnięcie wymaganych technicznych Wartości
gwarantowanych (patrz punkt 2 niniejszego załącznika).
5. Dotrzymanie Wartości gwarantowanych sprawdzone zostanie pomiarami gwarancyjnymi
przeprowadzonymi w okresie ruchu próbnego
6. Pomiar gwarancyjny będzie wykonany przez niezależną instytucję akceptowaną przez
Strony na koszt Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszt własnego personelu
oddelegowanego do przeprowadzenia Pomiaru Gwarancyjnego.
7. W przypadku, gdy pomiar gwarancyjny jest powtarzany z powodu niedotrzymania
parametrów gwarantowanych, Wykonawca będzie pokrywał wszystkie koszty i wydatki
występujące przy powtarzanych próbach.
8.

Dotrzymanie Wartości gwarantowanych potwierdzone stosownym protokołem z

przeprowadzonych pomiarów gwarancyjnych będzie podstawą do przyjęcia Drożdżowni do
eksploatacji.
9. Dyspozycyjność będzie obliczana po upływie 1 roku od daty przejęcia Drożdżowni do
eksploatacji.
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10. W przypadku, gdy podczas pomiarów gwarancyjnych instalacja nie osiągnie
jakiegokolwiek z parametrów gwarantowanych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące do usunięcia na własny koszt przyczyn nie osiągania tychże
parametrów i doprowadzenia instalacji do stanu zapewniającego ich uzyskanie.
11. W przypadku, gdy w w/w terminie 3 miesięcy, Wykonawca nie usunie przyczyn nie
osiągania gwarantowanych parametrów, co zostanie potwierdzone powtórnymi pomiarami
parametrów gwarantowanych, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego
stosownych Kar Umownych.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik B – Szczegółowe Warunki
Część 2 – Kary umowne
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
objętych niniejszą umową w formie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu
a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia
netto Wykonawcy przyjętego w umowie.
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1
% wynagrodzenia netto Wykonawcy, za każdy dzień po upływie terminu zakończenia
realizacji umowy zgodnie z Harmonogramem (odbiór końcowy zadania i przekazanie
do eksploatacji).
c) za nieterminowe usunięcie Nieprawidłowości - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
netto Wykonawcy przyjętego w umowie, za każdy dzień po upływie terminu usunięcia
usterki uzgodnionego z Zamawiającym.
d) Jeżeli pomimo dopuszczonych przez Zamawiającego napraw (w racjonalnie
uzasadnionym, obustronnie uzgodnionym terminie) zmierzających do osiągnięcia przez
instalację gwarantowanych parametrów Drożdżowni Pomiary Gwarancyjne wykażą, że
parametry te nie zostały dotrzymane, spowoduje to naliczenie przez Zamawiającego
następujących kar umownych dla następujących parametrów technicznych przy pracy
drożdżowni:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za niedotrzymanie
wartości gwarantowanej wydajności odszkodowanie wysokości 12 000 PLN za
każdy 0,1% sprawności poniżej wartości gwarantowanej.
2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia
kwoty naliczonych kar z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy przyjętego w umowie.
4. Łączna suma kar nie może przekraczać 10% wartości umowy.
5. Możliwość zapłacenia Kar Umownych czy odszkodowań nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku usunięcia Nieprawidłowości w Drożdżowni, tzn. najpierw na Wykonawcy
spoczywa obowiązek naprawy Nieprawidłowości, a dopiero w przypadku negatywnego
rezultatu tego działania - płacenie Kary Umownej lub odszkodowania.
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Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik B – Szczegółowe Warunki
Część 3 –Dane do faktury i wymagane dokumenty
DANE DO FAKTURY I WYMAGANE DOKUMENTY
1 Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie strony Umowy
Protokół Zakończenia Etapu (Załącznik D – Wzory – Część 6).
2 Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo
sporządzonej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do sekretariatu SKOTAN
S.A. z siedzibą w Katowicach, kod 40-007 przy ul. Uniwersyteckiej 13.
3 Strony ustalają, że za datę zapłaty faktur uważać będą datę obciążenia konta bankowego
Zamawiającego.
4 Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wystawienia faktur VAT i posiada NIP..........
5 Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP
548-007-69-67.
6 Zapłata faktury nastąpi na konto Wykonawcy nr ....................................................... w
.................................................
7 Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w szczególności z art. 106 i 112 tej
ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
8 W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w przepisach, o których
mowa w ust.7, a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest
do jej naprawienia w pełnej wysokości, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiającego uiszczonych przez niego kwot odliczeń od podatku VAT, odsetek i kar.
9 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik B – Szczegółowe Warunki
Część 4 –Wzór gwarancji bankowej
WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ
[Nazwa i adres Banku]
Beneficjent:
……………………………………………………………….
Zostaliśmy poinformowani, że dnia ………….. została podpisana Umowa o Wykonawstwo
„Pod Klucz”, instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica z
biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o
wydajności do 1.600 ton/rok.
pomiędzy
SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach, kod 40-007 przy ul. Uniwersyteckiej 13
w dalszej części zwaną „Zamawiającym" a
....................................................................,
w dalszej części zwaną "Wykonawcą".
Stosownie do Artykułu 18 Umowy, Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia
Zamawiającemu
należytego

zabezpieczenie

wykonania

Umowy.

dobrego
Gwarancja

wykonania/zabezpieczenie
bankowa

ma

służyć

funkcjonalności
jako

powyższe

zabezpieczenie.
Na wniosek Wykonawcy, my, bank reprezentowany przez niżej podpisanych, nieodwołalnie i
bez żadnych warunków, z wyjątkiem warunków przewidzianych w tej Gwarancji,
zobowiązujemy się wypłacić na rzecz zamawiającego na jego pierwsze pisemne żądanie
kwotę ……………. PLN w dacie takiego żądania, lub jakąkolwiek jej część z prawem do
wielokrotnego żądania płatności kwot częściowych, które łącznie nie przekroczą kwoty
gwarancji wyrażonej w PLN. Każda z płatności zostanie wykonana na rzecz Zamawiającego
w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania każdego pierwszego pisemnego
żądania płatności z załączonym oświadczeniem, że Wykonawca zaniedbał wypełnienie
jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy.
Niniejsza Gwarancja ważna jest do ………… i wygasa automatycznie i w całości jeżeli Bank
………………. nie otrzyma żadnego pisemnego zawiadomienia z tego tytułu do tej daty.
W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie wygaśnięcia Gwarancji po upływie
wyżej wymienionego terminu. Niemniej, w każdym wypadku, po wyżej wymienionej dacie,
Gwarancja stanie się ostatecznie nieważna, niezależnie od tego, czy takie potwierdzenie
zostanie przez nas otrzymane lub czy niniejszy dokument zostanie nam zwrócony.
Zobowiązanie Banku wynikające z tej Gwarancji będzie automatycznie zmniejszane o
pojedynczą i każdą wykonaną płatność w wyniku realizacji roszczenia gwarancyjnego.
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Ponadto, Gwarancja wygasa automatycznie i całościowo w następujących okolicznościach:
1. jeżeli płatności wykonane na mocy tej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,
2. jeżeli oryginał Gwarancji zostanie zwrócony do naszego banku przed datą wygaśnięcia.
Oryginał niniejszej Gwarancji powinien zostać zwrócony nam w momencie wygaśnięcia lub
wykonania naszego zobowiązania.
Kwoty przypadające do zapłaty z tytułu tej Gwarancji muszą być zapłacone Wam
bezpośrednio, bez względu na istnienie jakiegokolwiek sporu między wami a waszym
klientem.
Miejscem wykonania zobowiązania oraz miejscem rozstrzygania sporów wynikających z
niniejszej gwarancji jest ............................
Niniejsza Gwarancja jest przenoszalna przez Beneficjenta bez naszej zgody i bez zgody
Wykonawcy na:
1. jakiegokolwiek kolejnego Zamawiającego na którego przeniesiono prawa wynikające z
Umowy, lub
2. podmiot gospodarczy będący prawnym następcą kolejnego Zamawiającego, lub
jakikolwiek podmiot finansujący Zamawiającego lub jego prawnego następcę.
Niniejsza Gwarancja podlega przepisom prawa polskiego. Niniejsza Gwarancja została
wystawiona w języku polskim.
Miejscowość, dnia …………… ____________________
Podpis przedstawiciela banku
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Załącznik C – Wynagrodzenie – Terminy Płatności
Wynagrodzenie – Terminy Płatności
Opracowuje Wykonawca

Uwaga:
Załącznik Wynagrodzenie – Terminy Płatności sporządzony będzie zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
• Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w rozbiciu na poszczególne etapy robót,
• Wykonawca określi Terminy Płatności zgodnie z zakończeniem realizacji poszczególnych
Etapów (w ścisłym powiązaniu z Harmonogramem).

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik D – Wzory
Część 1 – Zatwierdzenie Zmiany
ZATWIERDZENIE ZMIANY
Dotyczy. : Umowa nr ___________ z dnia ______________ („Umowa”).
Niniejszym zaświadczamy, że strony uzgodniły następującą zmianę (zmiany) / modyfikację
(modyfikacje) Umowy [opisać odpowiadającą jej/ im zmianę (zmiany) / modyfikację
(modyfikacje) techniczną, handlową oraz/ lub finansową (w tym ceny)]:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
W imieniu ZAMAWIAJACEGO

W imieniu WYKONAWCY

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

PODPIS:

PODPIS:

DOKUMENT WYDANO W DNIU:
W załączeniu: wszystkie niezbędne dokumenty opisujące uzgodnioną Zmianę
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Załącznik D – Wzory
Część 2 - Polecenie Zmiany
POLECENIE ZMIANY
Dotyczy. : Umowa nr ___________ z dnia ______________ („Umowa”).
Zgodnie z prawem udzielonym nam na mocy art. 13 Umowy, niniejszym wydajemy Państwu
polecenie dokonania następującej zmiany (zmian)/ modyfikacji Umowy:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________
Przypominamy Państwu, że zgodnie z Art. 15.7 Umowy, (I) zobowiązani są Państwo
niezwłocznie przystąpić do realizacji opisanej powyżej zmiany (zmian) / modyfikacji Umowy,
prowadzić codzienne rejestry ilości czasu, materiałów i urządzeń zużytych w związku ze
wspomnianą zmianą (zmianami)/ modyfikacją (modyfikacjami) oraz przedkładać takie
rejestry Przedstawicielowi Zamawiającego w odstępach jednodniowych.
W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO :
PODPIS:
DOKUMENT WYDANO W DNIU:
W załączeniu : Wszystkie niezbędne dokumenty opisujące uzgodnioną Zmianę
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Załącznik D – Wzory
Część 3 - Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni
ŚWIADECTWO FUNKCJONALNEJ GOTOWOŚCI DROŻDŻOWNI
Dotyczy. : Umowa nr ___________ z dnia ______________ („Umowa”).
Niniejszym zaświadczamy, że miały miejsce następujące zdarzenia, zgodnie z art. 22
Umowy:
1.zakończenie Robót (z wyjątkiem Nieprawidłowości Nielimitujących, których wykaz stanowi
załącznik do niniejszego Świadectwa); oraz
2. pomyślne Testy Funkcjonowania Drożdżowni.

W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO :
PODPIS:
DOKUMENT WYDANO W DNIU:
W załączeniu: wykaz Nieprawidłowości Nielimitujących, protokół z pomyślnych Testów
Funkcjonowania
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Załącznik D – Wzory
Część 4 - Zawiadomienie o Ostatecznym Zakończeniu Robót
ZAWIADOMIENIE O OSTATECZNYM ZAKOŃCZENIU ROBÓT
Dotyczy. : Umowa nr ___________ z dnia ______________ („Umowa”).
Niniejszym zaświadczamy, że nastąpiły następujące zdarzenia, w myśl Art. 23 Umowy:
1.Wykonywanie Robót zostało w pełni zakończone zgodnie z zasadami i warunkami Umowy;
2.Testy Funkcjonowania zostały pomyślnie wykonane zgodnie z Art. 21 Umowy;

3.Świadectwo Funkcjonalnej Gotowości Drożdżowni zostało ważnie wydane zgodnie z Art.
22 Umowy;
4. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu ustawowe oświadczenie wskazujące:
Wysokość kwot ostatecznie płatnych;
Datę zakończenia Robót przez Wykonawcę, w celu udokumentowania wygaśnięcia terminu
zgłaszania roszczeń dokonanie wszelkich płatności wynagrodzeń pracowniczych i innych
należności o podobnym charakterze, oraz wszelkich innych kwot i zobowiązań zaciągniętych
przez Wykonawcę w toku wykonywania Robót, w tym w szczególności, płatności na rzecz
Podwykonawców, płatności za materiały lub urządzenia.
5.Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rysunki (w szczególności rysunki dotyczące Robót
Budowlanych) oraz instrukcje eksploatacji, za które Wykonawca jest odpowiedzialny;
6.Wykonawca przedłożył dowód dokonania na rzecz Zamawiającego cesji wszelkich
gwarancji, jakie zostały udzielone przez producentów lub dostawców materiałów;

7.Wykonawca wydał Zwolnienie i Świadectwo Końcowej Płatności, zgodnie ze wzorem
wskazanym w Załączniku D (Wzory) Punkt 5, zwalniające całość roszczeń Wykonawcy w
odniesieniu do Robót oraz w stosunku do Zamawiającego, powstałych w ramach niniejszej
Umowy lub na jej mocy, z wyjątkiem ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać wyraźnie
wskazane przez Wykonawcę, co do ich charakteru i wysokości, w Zwolnieniu i Świadectwie
Końcowej Płatności, lub załączone do niego w formie załącznika.
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8. Wszystkie Nieprawidłowości Nielimitujące zostały rozstrzygnięte w sposób zadowalający
dla Zamawiającego.
9.Wykonawca dostarczył Zamawiającemu ustawowe oświadczenie poświadczające, że
Teren Budowy został całkowicie uporządkowany zgodnie z postanowieniami art. 29 Umowy;

10.Wykonawca przeprowadził wszystkie odnośne szkolenia personelu Zamawiającego,
12. Zamawiający uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie.

W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO :
PODPIS:
DOKUMENT WYDANO W DNIU:
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Załącznik D – Wzory
Część 5 - Zwolnienie i Świadectwo Końcowej Płatności
ZWOLNIENIE I ŚWIADECTWO KOŃCOWEJ PŁATNOŚCI

Dotyczy : Umowa Nr ___________ z dnia ______________ („Umowa”).
Niniejszym zaświadczamy, że zrzekamy się wszelkich roszczeń z naszej strony w
odniesieniu do Robót oraz Zamawiającego (zgodnie z ich definicją zawartą w Umowie), jakie
mogłyby powstać w ramach lub na mocy Umowy, bez (ewentualnego) uszczerbku dla
następującego roszczenia (roszczeń):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
W imieniu WYKONAWCY
IMIĘ I NAZWISKO :
PODPIS:
DOKUMENT WYDANO W DNIU:
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Załącznik D – Wzory
Część 6 – Protokół Zakończenia Etapu
PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA ETAPU NR …….
umowy nr:......................................
sporządzony dnia................................
za okres od dnia..................................do dnia.............................
przy udziale przedstawicieli:
1. ....................... : .............................................................................
2. ........................: .............................................................................
/Wykonawca/
stwierdza:
1. Zakres rzeczowy etapu określony jest w pkt.4 niniejszego protokółu, na podstawie
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy z dnia ........................... i jest zgodny z zapisami w
umowie jw.
2. Wartość umowy: .......................................PLN
3. Dotychczasowe zaawansowanie finansowe umowy: ........................................PLN
4. Na podstawie niniejszego protokółu uznaje się za zakończony etap prac zgodnie z
następującym zakresem rzeczowym :

Lp

Nazwa rodzaju prac

Wartość wykonanych prac PLN

Uwagi

1

2

3

4

Razem

Podpis Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO

Podpis Przedstawiciela WYKONAWCY
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Załącznik E – Harmonogram
HARMONOGRAM
Opracowuje Wykonawca

Uwaga:
Harmonogram sporządzony będzie zgodnie z poniższymi wytycznymi
• Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,

Zamawiający:

Wykonawca:
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